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Forskare värnar om administratörer
Skissernas nyinvigs
Hemarbete utmanar hierarkier

En tidsresa
GENOM UNIVERSITETET UNDER 350 ÅR
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Harry Potter
som pedagogiskt
hjälpmedel
– Relevansen för all den tid man lagt
ner på sin avhandling ökar om man
försöker nå ut i samhället med sin
kunskap och sina resultat. I synnerhet
med ett ämne som mitt som direkt
berör skolan, säger Malin Alkestrand
som är på Växjö stadsbibliotek och
berättar om sin forskning om Harry
Potter.
Barnen dyker upp en efter en. Somliga har mantel och hatt, andra en trollstav, en brittisk skolhalsduk eller en t-shirt med namn på ett elevhem från Harry Potter. Stämningen är hängiven
och pirrig denna höstlovseftermiddag. Alla har
de kommit för att prata om sina favoriter med
forskaren från Lund.
Och för Malin Alkestrand är det en intensiv
dag. Radio Kronoberg fångar henne i direktsändning en liten stund innan hon ska möta de
tolv barnen som är mellan 10 och 15 år. Lite senare under dagen ska hon föreläsa för vuxna
och barn över tretton år om sin forskning och
avhandling.
I MÅNGT OCH MYCKET verkar barnen som är där

t

likna henne själv i den åldern – det vill säga de
älskar Harry Potter.
– Min mamma började läsa en bok för mig
och mina bröder på Mallorca. En bok som
var fylld av konstiga namn som Dumbledore,
Griffindore och Slytherine. Vi fastnade i den
världen, berättar Malin Alkestrand. När de fyra
första böckerna var utlästa var vi mycket besvikna på att behöva vänta på att nästa skulle
komma ut, fortsätter hon.
Överst vänster: Julia Hemström tog med sig trollstaven.
Överst höger: Ida Sjö kom som trollkarl i mantel och
hatt. Överst mitten: Malin Alkestrand berättar om Harry
Potter och vad en Harry Potter forskare gör. Nedersta raden: Fjorton Harry Potter-älskare kom till Växjö bibliotek
för att lyssna och pyssla under höstlovet.
LUM NR 8 | 2016

3

t

En av hennes bröder orkade inte vänta,
utan när den femte boken Harry Potter och
Fenixorden kom ut på engelska så läste han
som 10-åring de 700 sidorna på en vecka.
– Den är 1001 sidor i den svenska versionen, flikar en liten flicka in.
Det står mycket snart klart att detta är
en träff för de riktigt hängivna. Alla som är
där, vuxna såväl som barn, har stenkoll på
sin Harry Potter. Många har läst alla böcker, sett filmerna, spelat dataspelen, varit i
London på Harry Potter-museet, kollat upp
vilket elevhem de skulle tillhöra genom att
göra ”sorteringen”. Det vet vilka böcker som
kommit nu och att det är en film som har
premiär snart. När alla får presentera sig och
säga sin favoritperson i Harry Potter-serien
är Hermione den person som återkommer
flest gånger, kanske för att det bara är en
kille som är på plats.
– Hermione är ett geni och hon kan så
mycket, säger Julia Hemström, 11 år.
VIDARE PRATAR DE OM vilken som är bäs-

ta Harry Potter-boken, respektive bästa film
och varför, och de får berätta om vad de
själva drömmer om att bli som vuxna. De
flesta vill bli författare, skådespelare, regissör eller konstnär.
När Malin Alkestrand förklarar för barnen vad en avhandling är, vad hon har forskat på, hur man gör det och vad hon kommit fram till är det en utmaning eftersom
målgruppen är så pass ung.
– En anledning till att jag ville göra det
ändå är att det finns så tydliga bilder av forskaren i vit labbrock hos barn, men det är

HARRY POTTER
• Det finns sju Harry Potter-böcker.
• 450 miljoner böcker har sålts,
vilket motsvarar att alla personer i
Sverige köpte 50 böcker var.
• 2016 är ett riktigt Harry Potter-år.
Det har kommit en ny bok och nyligen i mitten på november hade
filmen Fantastic Beasts premiär.
• Harry Potter-sida på nätet: Pottermore.com

Till vänster: Malin Alkestrand i Hogwartströja och ett timvändarsmycke. Överst höger: Maja
Jakobssen, i halsduk och mantel och som läst alla böckerna, var där med bästisen Hanna Persson. Nederst höger: Felix Barkéus provar Luna Lovegoods magiska glasögon.

kanske inte lika tydligt för dem hur en typisk Harry Potter-forskare kan se ut. Jag vill
visa att man faktiskt kan jobba med det man
brinner för.
Malin Alkestrand, som är gymnasielärare
i grunden, vill också med tanke på PISA-undersökningar och andra rapporter från skolvärlden om barns läskunnighet, uppmuntra
till läsning.
– Jag hoppas även inspirera lärare till att
använda sig av Harry Potter också på gymnasienivå. När det finns ett så stort intresse
hos barn har man så mycket gratis i en undervisningssituation.
– Man hör så ofta att fantasy inte är finkultur. Jag tycker därför att det är viktigt att
se på den med de ögon som man ser på så
kallad finkultur. Genom de teorier som vi litteraturvetare använder oss av. Då visar man
att man tar den litteraturen på allvar.
Detsamma kan man säga om detta möte
med barnen. Det är inte alltid att man tar
barn på allvar – deras kunskap, erfarenheter och intressen. Men här får de chansen
att träffa någon som är expert på det område som de älskar och ofta är mycket mer
insatta i än t.ex. deras föräldrar eller lärare.
TEXT: GISEL A LINDBERG
FOTO: SUSANNE EWERT

MALIN ALKESTRANDS
AVHANDLING OM
MAGISKA MÖJLIGHETER
Avhandlingen Magiska
möjligheter, Harry Potter,
Artemis Fowl och Cirkeln i
skolans värdegrundsarbete visar
hur den populära genren
fantasylitteratur kan vara
ett effektivt hjälpmedel i
värdegrundsarbetet i skolan. I
läroplanen för grundskola och
gymnasium står att alla lärare
har ett värdegrundsuppdrag i
sina tjänster. Malin Alkestrand
har genom att studera tre
olika fantasyserier – Harry
Potter, Artemis Fowl-serien
och Engelsforstrilogin – undersökt hur fantasylitteratur
kan användas pedagogiskt i
skolans undervisning för att
belysa och diskutera frågor
som rör demokrati, mänskliga rättigheter och kulturell
mångfald.
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Välkomna till jubiLUM!
Lunds universitets 350-årsjubileum invigs i dagarna och
inför firandet har vi på LUM likt resten av universitetet
kraftsamlat och bjuder här på ett späckat jubileumsnummer.
I en rad artiklar och reportage tittar vi tillbaka med förhoppningen om att
få svar på frågan hur vi blev det universitet vi är idag. Jubileumstemat inleds på sidan 16.
Följ med vetenskapsreportern Lena Björk Blixt på en filosofisk-historisk
vandring från begynnelsen i Domkyrkan upp genom Naturvetarstråket mot
Brunnshög. Möt Carl-Gustaf Andrén som skrev in sig vid Teologiska fakulteten 1941 och har varit universitetsvärlden trogen sedan dess. Läs om
hur planeringsdirektör Tim Ekberg och idé- och lärdomshistorikern Gunnar
Broberg resonerar om nyttan av universitetet genom tiderna. Och om hur
vetenskapsmannen formats och forskarnas status förr och nu. Hur en jubileumsbok med dess mödor och vedermödor blir till får vi också veta. Och
rektor Torbjörn von Schantz berättar om hur han med 350 år i backspegeln
ser på universitetets roll idag – viktigare än någonsin förr…
Den uppmärksamme läsaren har redan nu lagt märke till jubiLUMs stora
brist. Det är väldigt ont om kvinnor! En förklaring, men ingen ursäkt, är
att historien domineras av män, och kvinnorna kom så sakta först mot slutet av 1800-talet. Men vilka pionjärer – och vi återkommer till dem i nästa
nummer av LUM.
I nästa nummer redovisar vi också resultatet av den enkät- och telefon
undersökning som gjordes i höstas om hur ni vill ha era interna redaktionella nyheter. Tackar dock redan nu för många fina och uppskattande omdömen om LUM, och även bra och konstruktiv kritik som vi tar till oss.
Trevlig läsning och mycket nöje i jubileumsyran! Följ aktiviteterna och läs
programmet på www.lu.se/350
Redaktionen genom
Maria Lindh
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aktuellt.
Forskningspolitiska propositionen:

Samverkan och nyttoforskning
– men ingen pott till MAX IV
FORSKNINGSSATSNINGAR. Delvis nöj-

da, delvis besvikna. Och förvånade
över att det saknas så många svar.
Så kan man sammanfatta vicerektorerna Stacey Ristinmaa Sörensens och Bo Ahréns reaktioner på
den forskningspolitiska propositionen som sent omsider lades fram i
slutet av november.
Ett stort problem för Lunds universitet är att det varken finns en
långsiktig strategi eller öronmärkta
pengar för driften av den stora
forskningsanläggningen MAX IV.
Den nya forskningsproppen sätter fokus på
att universitet och högskolor ska samverka
mer med det omgivande samhället för att ta
sig an vår tids stora utmaningar. Det handlar om att forskningsresultat ska komma till
nytta och att främja innovation. Lärosätena
förväntas samverka mer med både näringslivet, den offentliga sektorn, civilsamhället
och medborgarna i stort.
Regeringen vill också satsa långsiktigt.
Man föreslår tioåriga nationella forskningsprogram; klimatet och hållbart samhällsbyggande är de områden som man satsar allra mest på. Och man investerar ytterligare
stora medel i SIOs – strategiska innovationsområden. Det är breda samarbetsprogram
med aktörer från hela samhället, efter förebild från EU.
TOTALT OMFATTAR FORSKNINGSPROPPEN

2,8 miljarder kronor. Av dessa går 1,3 miljarder direkt till lärosätena i form av ökade
basanslag, det vill säga forskningsanslag.
Exakt hur de nya forskningspengarna ska
fördelas sägs inte. Men en del ska kopplas
6

Gunnar Menander

Vicerektorerna Stacey Ristinmaa Sörensen och Bo Ahrén saknar många svar i forskningspropositionen. foto: gunnar menander

till antalet helårsstudenter (HÅS). Anslaget
per helårsstudent höjs från 8.000 till 12.000
– för att stärka forskningsanknytningen i
utbildningen. Detta kommer att gynna de
mindre högskolorna som får mer pengar till
forskning.
Regeringen vill se över hela resursfördelningssystemet till både utbildning och forskning, men ett eventuellt nytt system kan införas tidigast 2020.
Redan 2018 kommer dock en partiell förändring, eftersom även samverkan ska vägas in som kvalitetsindikator när forskningsmedel fördelas.
Två kvalitetsindikatorer styr idag: dels hur
många publiceringar och citeringar ett lärosätes forskare kan visa upp, dels hur fram-

gångsrika de är på att dra in externa anslag.
Detta har gynnat stora lärosäten som Lunds
universitet, där forskarna drar in mycket externa medel både nationellt och internationellt; LU får alltså en extra andel av basanslagen som belöning. Nu läggs samverkan till
som en tredje kvalitetsindikator. Den ska väga
lika tungt som de andra två enligt proppen.
Men hur ska då samverkan mätas? Det
är inte klart. Ett förslag baserat på en utredning av Vinnova kommer dock att presenteras i december och sedan skickas ut på
remiss till lärosätena. I väntan på ett beslut
gäller den bedömning av samverkan som
Vinnova praktiserar i dag.
– Men den nya forskningsproppen är
svår att tolka och det är inte lätt att veta ex-

												

LUM NR 8 | 2016

akt hur man har tänkt sig. Många satsningar
och förändringar beskrivs ganska översiktligt och det går exempelvis inte att utläsa
hur mycket Lunds universitet får, vilket försvårar vår planering, säger universitetets
planeringschef Tim Ekberg.
Något som alltså kan bli ett stort problem för Lunds universitet är att det inte
finns några öronmärkta pengar för driften
av MAX IV. Det kontrakt som finns gäller
fram till 2018, men sedan blir det tufft om
man inte kan få mer anslag. Forskningsproppen saknar också en sammanhållen strategi för de stora anläggningarna, vilket man
hade hoppats på i Lund.
STACEY RISTINMAA SÖRENSEN, vicerektor

med särskilt ansvar för forskningsinfrastruktur, konstaterar också att regeringen vill att
universitetet uppmuntrar och underlättar
för näringslivet att få tillgång till MAX IVoch ESS-anläggningarna. Samtidigt får universitetet inga direkta anslag för detta, utan
måste söka pengarna från Vetenskapsrådet.
– Jag tycker det är lite konstigt att lägga
över hela det ansvaret på lärosätena och är
lite besviken att inte Näringsdepartementet
är med och finansierar arbetet, säger hon.
De långsiktiga nationella forskningsprogram som beskrivs i proppen, överensstämmer med viktiga områden som LU har
identifierat, enligt Stacey Ristinmaa Sörensen. Däremot anser hon att många specifika
områden identifieras för satsningar och att
det särskilt för de strategiska innovationsområdena är svårt att se hur dessa idéer ska
omsättas i handling.

Flera punkter i proppen överensstämmer
dock med vad Lunds universitet föreslagit i
sitt tidigare inspel till regeringen – det gäller t.ex. satsningen på jämställdhet, tydligare karriärvägar för unga forskare och ökade
anslag till klinisk forskning.
– Vi har velat ha bättre egen kontroll för
att kunna följa våra strategier. Med ökade
basanslag kommer vi att kunna genom
föra en del av det vi vill – som t.ex. att
lägga in mer forskningstid i universitetslärarnas tjänster, säger Stacey Ristinmaa
Sörensen.
ÄVEN BO AHRÉN, vicerektor med särskilt

ansvar för samverkan, är nöjd med ökade
basanslag som ger universitetet bättre möjligheter att styra strategiskt. Proppen poängterar att pengarna ska gå till de som redan är anställda och inte till nyanställningar,
vilket är viktigt, menar han.
Det är glädjande att ökad samverkan
kring viktiga samhällsutmaningar står i fokus, tycker Bo Ahrén, men vänder sig mot
den detaljreglering som proppen andas.
– Regeringen talar med kluven tunga när
man säger sig vara emot detaljreglering, eftersom man nu ingående bestämmer hur
samverkan ska gå till och vad den ska handla om.
Bo Ahrén är skeptisk till att så många nya,
i och för sig angelägna, forskningsområden
inrättas. Risken är att forskningen fragmenteras, menar han, och tycker att ett tydligt
uppdrag till universiteten att arbeta mot de
här målen hade varit bättre.
BRIT TA COLLBERG

Rektor: Varför ingen utbildningspropp?
Regeringen har aviserat att de vill
värna om fri forskning, men agerar
istället tvärtom med den här proppen.
De anger vad vi ska beforska och hur
detta ska ske, kommenterar rektor
Torbjörn von Schantz forskningsproppen i sin blogg.
Inga uppgifter tyder på att statlig
styrning av forskningsprioriteringar har
stärkt någon nations innovationsframgångar eller tillväxt, menar han också.
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Torbjörn von Schantz tycker att det
är märkligt att det finns en forskningspropp och en innovationspropp, men
ingen propp för högre utbildning.
”Vi behöver långsiktiga satsningar
på högre utbildning i Sverige men det
vi ser idag är en nedprioriterad utbildning med urholkade anslag.”
Läs hela blogginlägget: http://rektor.blogg.lu.se/

Planetariet. foto: annika nyberg

Planetariet får
toppmodern mjukvara
ASTRONOMI. Nu har planetariet på
Vattenhallen Science Center uppgraderat sin mjukvara. Det nya programmet använder datorernas resurser
på ett bättre sätt, så att det blir
lättare för systemet att hantera tunga
simuleringar av exempelvis vår galax
Vintergatan eller Saturnusringarna.
Planetariet i Lund, som ägs av
Naturvetenskapliga fakulteten, blir
det första europeiska planetariet
som kör med den nya, toppmoderna
mjukvaran. Besökarna kommer inte
omedelbart att märka skillnaden, men
efterhand kommer man att uppleva
mer och mer av de nya simuleringsmöjligheterna. Visualiseringen av nya
exoplaneter, rymdsonder, nebulosor
och galaxer kommer att bli ännu mer
imponerande när man med hjälp av
planetariet flyger ut i vårt universum,
konstaterar Anna Arnadottir, som är
planetariets föreståndare.
LENA BJÖRK BLIXT

SIDA-pengar till institut
om barns rättigheter
BARNRÄTT. Sida ger tre miljoner kronor åt Child Rights Institute vid Lunds
universitet. Pengarna ska användas till
utveckling och utbildning av de nationella nätverk som bildats vid institutet
de senaste 13 åren.
Omkring 600 ledande personer
med bakgrund inom skola och utbildningsfrågor har genom institutets
försorg utbildats i hur Barnkonventionen kan implementeras i det dagliga
skolarbetet. Deltagarna kommer från
16 olika nätverk i Afrika, Latinamerika
och Asien.
7

aktuellt.
Merle Jacob, professor i forskningspolitik:

– Det behövs ett kunskapslyft
bland dem som styr högskolan
FORSKNINGSPOLITIK. Globaliseringen

sätter press på universitet och
högskolor. Det behövs skickligare
ledare och administratörer – och
färre forskare, säger Merle Jacob,
professor i forskningspolitik.
– Samtidigt måste vi se det
svenska utbildningssystemet som
en helhet. Ett sätt att lösa de mest
akuta problemen är att uppmuntra
universitetslärare att lägga en del
av sin tid på högskoleadministration eller på att undervisa gymnasister.
Forskning och utbildning blir alltmer internationell, men andra delar av högskolan
och även forskningspolitiken släpar efter.
Det behövs ett kunskapslyft bland politiker,
ledare och administratörer för att matcha
internationaliseringen av sektorn, menar

Merle Jacob. Hon leder forskningsprojektet
KnowScience (se ruta).
– Forskningspolitiken präglas mer av
trender än kunskap, och att styra utan att
veta hur saker förhåller sig till varandra blir
lite farligt, säger hon när LUM träffar henne
på Företagsekonomiska institutionen.
Detta har man också förstått hos de
forskningsfinansiärer som förra året satsade
sammanlagt 80 miljoner på forskning som
ska bidra till en långsiktig och hållbar kunskapsförsörjning. Merle Jacobs projekt fick
en fjärdedel av programbudgeten.
Den stora utmaningen är att anpassa
Sverige till det globala forsknings- och utbildningslandskapet, förklarar hon.
– Alla – forskare, studenter och admi-

nistratörer – måste vara beredda att i högre grad flytta på sig, samspela och lära
av andra på en global arena. Det är ett
nödvändigt kulturellt skifte, men svårt för
nordbor som gärna stannar vid sina hemuniversitet.
MOBILITET HAR EFFEKTER på flera sätt. Man

byter tankar och idéer inom ämnena. Men
man ser samtidigt hur andra lärosäten administreras och leds. Ett brett kunskapslyft
gör också olika yrkesgrupper mer jämlika.
– Svenska forskare ser ofta sig själva som
närande och byråkrater som tärande. Det visar att de inte förstår vad som krävs av administratörer och att vi jobbar för samma sak.
Vi forskare måste respektera administratörerna och se deras kompetens!
Akademins största problem i dag är an-

– Forskningspolitiken präglas mer av
trender än kunskap, och att styra utan
att veta hur saker förhåller sig till varandra blir lite farligt, säger Merle Jacob.
ill: petter lönegård
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nars själva styrningen, fortsätter Merle Jacob. Det handlar inte så mycket om konflikten mellan kollegialt ledarskap och ”linjen”,
utan mer om att det satsas för lite på att
forskare ska kunna bli bra ledare. Och det är
inte fler ledarskapskurser som behövs, förtydligar hon.
– Det är svårt att vara prefekt och svårt
att leda stora forskningsprojekt. Man behöver både kunna reglerna och följa dem.
Men akademiker förväntas vara prefekter
på en bråkdel av sin tjänst. Inte ens här på
Företagsekonomiska institutionen där vi är
160–170 anställda får prefektskapet ta en
heltid i anspråk. Det är orealistiskt.

vi alla tar till oss att forskning inte längre är
en angelägenhet bara för eliten, utan för
många i samhället. Utbildningssystemet är
en helhet som börjar med förskolan.
Inser vi detta kan överskottet av universitetslärare bli lösningen på andra problem,
menar hon. Staten investerar cirka två miljoner kronor i varje forskarutbildad. Alla kan
inte bli forskare på heltid, eller undervisa på
högskolenivå, men högstadier och gymnasier behöver ämneslärare och lärosätena
behöver högutbildade administratörer som
matchar de globala kraven:
– En idé är att inrätta tjänster som förenar forskning på universitetet med undervisning i den vanliga skolan – på högstadiet
eller gymnasiet. En annan är att tidigt lyfta
fram administratörsrollen som en karriärväg
för forskarutbildade.

DE FLESTA KOLLEGIALA LEDARNA har svårt

att fatta obekväma beslut, som t.ex. att
varsla medarbetare, vilket lett till ett lärar
överskott. Lagstiftningen förvärrar problemet eftersom den inte är synkad med de
senaste årens ökade forskningsanslag, fortsätter Merle Jacob.
– Unga forskare anställs inom projekt där
anslagen räcker i de flesta fall tre år. Efter två
år har de rätt till fasta jobb enligt lagen om
anställningsskydd, LAS. Om projektet inte
säkrat finansiering efter de tre åren så ska
de anställda varslas om uppsägning. Detta
sker ofta inte; man vill ju ha medarbetare
som fokuserar på forskningen och inte är
ute och letar nya jobb...
Resultatet är obalans och att universitet
som Lunds står med en mängd ”inlasade”
forskare/lärare, utan att ha pengar till deras
lön. Ofta handlar det om människor som gett
allt och trott på en framtid inom akademin…
Den bristande professionalismen lyser
igenom också på andra sätt. Som forskningsledare och prefekt ska man till exempel främja jämställdheten etc.
– Men man fifflar bort kraven och gör
kompisrekryteringar. Akademin är en djungel av undvikande manövrer…
DET ÄR INTE LÄTT att ändra de här mönst-

ren. I forskningsproppen 2008–2012 avsattes extra forskningsmedel för att tillsvidareanställda forskare skulle få mer tid att
forska, men pengarna gick till nyanställningar, fortsätter Merle Jacob.
– Det är alltid roligare att nyanställa!
LUM NR 8 | 2016

DE INTERNATIONELLA SAMARBETEN som

Merle Jacob, professor i forskningspolitik,
forskar om hur man bäst styr samspelet mellan vetenskap och politik. foto: apelöga

Vad krävs då för en hållbar kunskapsförsörjning?
– Att politikerna vet vad de gör, vilka styrinstrument som har effekt. Men också att

blir allt vanligare kräver inblick i forskningsvärlden och en förmåga att hantera komplexa problem, menar hon. I Lund finns
alltmer sådan kompetens t.ex. inom forskningsnära tjänster och kommunikation –
men personal- och utbildningsadministrationen behöver motsvarande lyft.
Internationaliseringen för inte bara gott
med sig, avslutar Merle Jacob. Rankningen
t.ex. har infekterat sektorn med ytlig tävlingslogik.
– Rankning är en statusfråga, och status
är viktigt för oss. Men långsiktigt behåller vi
vår position bäst genom att hålla hög kvalitet i forskning och utbildning.
BRIT TA COLLBERG

FORSKNINGSPROJEKTET KNOWSCIENCE
Forskningsprojektet KnowScience utgör en fjärdedel av satsningen ”Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning” som utlystes förra året av Forte, Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond samt Formas. Knowscience fick drygt
tjugo miljoner kronor för att under sex år ta fram en kunskapsbas för hur man
bäst styr samspelet mellan vetenskap och politik. Projektet ska särskilt granska
hur det fungerar att styra förvaltningspolitiskt med prioriteringar, anslagsinstrument och forskningsutvärderingar. Sverige står i fokus men jämförs med
Finland, Schweiz, Storbritannien och Nederländerna. Projektet drivs från Lund,
dit fem forskare är knutna. Dessutom ingår lika många forskare anställda vid
andra europeiska universitet men avlönade av Lunds universitet.
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Nytt medicinskt centrum rekryterar
tio unga internationella toppforskare
REGENERATIV MEDICIN. Väldigt mycket
pengar, en ambitiös och genomtänkt anställningsprocess, och
rejäla startpaket till de nyanställda.
Det är tre saker som kännetecknar WCMM, Wallenberg Centre for
Molecular Medicine i Lund.

WCMM i Lund har systerorganisationer vid
universiteten i Umeå, Göteborg och Linköping. Tillsammans med det nationella centret SciLife Lab i Stockholm är de tänkta att
förbättra Sveriges ställning i den biomedicinska forskningsvärlden.
– Vi har tappat mark inom läkemedelsindustrin i landet, samtidigt som sjukhus
läkarna har allt mindre tid att forska. Knut
och Alice Wallenbergs Stiftelse har velat
göra en insats för att förbättra läget, förklarar Anders Malmström.

tuell make/maka och så vidare. Docenten
och neuroforskaren Ulrica Englund Johansson har anställts som forskningskoordinator
för bl.a. dessa uppgifter.
– Allt detta är jätteviktigt, för det svåraste är att få de utvalda personerna att ta
steget. Det handlar om unga toppforskare
som har anbud från flera håll, så vi måste
visa varför de ska välja just Lund, säger Freddy Ståhlberg.
SOM MR-FYSIKER är detta ett nytt område

Freddy Ståhlberg är director för Wallenberg
Centre for Molecular Medicine i Lund.
foto: kennet ruona

HAN ÄR ”CO-DIRECTOR” för WCMM i Lund,

där Freddy Ståhlberg är director och Fredrik
Ghosh klinisk co-director. Alla är professorer, i matrixbiologi, magnetkamerafysik respektive oftalmologi.
Beslutet om WCMM kom i början av
2015, och nu börjar de första anställningarna att bli klara. Det är en stor satsning
det handlar om. Med 225 miljoner från Wallenbergstiftelsen, 150 miljoner från Medfak
och 150 miljoner från Region Skåne ska man
inom en tioårsperiod anställa tio unga, internationella toppforskare. Var och en av de
tio forskarna ska arbeta tillsammans med
en klinisk kollega på halvtid inom samma
område.
TEMAT FÖR WCMM i Lund är ”regenerativ

medicin”. Det kan handla om att transplantera in dopaminceller i hjärnan på Parkinsonpatienter, att reparera brosket vid artros,
att hela sjuk lungvävnad eller att förbättra
10

betacellerna hos en diabetespatient.
De tio unga heltidsforskarna kommer i
huvudsak att anställas som biträdande universitetslektorer. De får generösa startpaket i form av vardera två postdoc-tjänster,
två doktorander och 1,5 miljoner kronor om
året i fyra år, varpå de ska kunna söka lektorstjänster som finansieras av Medfak. De
kliniska forskarna får också 1,5 miljoner om
året samt halvtidstjänster i fyra år.
VILKA SOM FÅR TJÄNSTERNA avgörs av lä-

rarförslagsnämnden, men WCMM bidrar
med att få fram bra sökande. Det gör man
inte enbart genom annonser, utan även genom ett aktivt letande i alla nätverk.
Man sammanför också de utvalda personerna med möjliga partners inom och utom
universitetet, erbjuder hjälp med personnummer, försäkringar, uppehållstillstånd
etc, tipsar om arbetsmöjligheter för even-

för honom.
– Hela min karriär har jag köpt hårda saker, MR-magneter och sådant. Nu ska jag
skaffa hit människor i stället… Det är svårt,
men också oerhört spännande! säger han.
Två utlysningar har gjorts, på områdena
hjärt-kärlsjukdomar och neurovetenskap.
Anja Meissner från Tyskland, med forskningserfarenhet från både Kanada och Spanien, är klar för det första området. Båda
de kliniska halvtidstjänsterna är också tillsatta, med kardiologen Gustav Smith respektive neurologen Gesine Paul-Visse från
LU och SUS.
PÅ GRUND AV det stora antalet unga med-

icinforskare i Sverige med osäker framtid
har Wallenbergcentras internationella inriktning inte varit helt okontroversiell. Varför gå över ån efter vatten? har somliga
undrat. Men satsningen från Wallenbergstiftelsen syftar till just att rekrytera unga
forskare med internationell erfarenhet, eftersom man ansett det viktigt att få in nya
idéer vid de svenska universiteten.
– Om satsningen utfaller väl kan nykomlingarna bli starka forskningsledare och gynna Sveriges medicinska fakulteter i framtiden, hoppas Freddy Ståhlberg och Anders
Malmström.

												

INGEL A BJÖRCK
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Livsmedelsforskare
besvikna över utebliven
EU-satsning
LIVSMEDELSFORSKNING. Att Lunds

universitet inte var med om att
vinna Food KIC – EU:s stora satsning på utbildning, forskning och
innovation inom livsmedelsområdet
– var en stor besvikelse.
– Men ett kreativt samarbete
inom universitetet och med företag
och forskare i olika länder ska fortsätta, säger LTH-professorn Yvonne
Granfeldt.
EU:s mångmiljardsatsning på utveckling av
livsmedelssektorn hamnar alltså inte i Sverige, utan i tyska München.
Yvonne Granfeldt vid Institutionen för
livsmedelsteknik vid LTH, är en av många
forskare vid LU som tillsammans arbetat för
att konsortiet FoodNexus – där Lunds universitet är en av 50 så kallade core partners
– skulle vinna EU:s Food EIT, som är en satsning på utbildning, forskning och innovation som delas ut av EU-organet European
Institute of Technology.
Trots nederlaget väljer ändå Yvonne
Granfeldt att se framåt med optimism.
– Inom FoodNexus har vi jobbat väldigt
bra och kreativt med ansökan, och nu är
det nästan ännu viktigare att vi fortsätter
att utveckla nya innovationer, säger Yvonne Granfeldt.
NÅGRA SOM INTE ÄR SÅ POSITIVA är fors-

karna inom Antidiabetic Food Centre, AFC,
som finns inom Centrum för preventiv livsmedelsforskning som sorterar under universitetets särskilda verksamheter, USV. De
känner sig inte delaktiga i den ansökan som
skickades in från konsortiet FoodNexus där
LU ingår.
LUM NR 8 | 2016

– Vi ser inga spår av oss eller våra förslag,
trots att vi är en sådan stark resurs när det
gäller kostbaserad prevention, säger professor Inger Björck som också tillsammans med
sina sju kollegor i Antidiabetic Food Centre
uttryckt sin besvikelse över detta i en debattartikel i media.
De konstaterar att de under sina nio år
har genererat 20-talet patent och patent
ansökningar, sju startup-företag samt mer
än hundra vetenskapliga publikationer.
YVONNE GRANFELDT håller inte med Ing-

er Björck, utan menar att det tvärtom tagits stor hänsyn till forskarna inom AFC och
att deras förslag om att starta en utbildning
”School of Disease Prevention” var ett av få
förslag som togs upp från Lunds universitet
och som var med i den slutgiltiga versionen
av ansökan.
Lunds universitet var för övrigt ingen dominerande part inom FoodNexus som bestod av 32 industrier och 18 universitet, och
det var Unilever som koordinerade den ansökan, berättar Yvonne Granfeldt som också är ordförande för Lund University Food
Studies, LUFO, där livsmedelsarbetet inom
universitetet fortsätter.
FORSKARNA inom Antidiabetic Food Centre
söker sig däremot nya arenor utanför Lunds
universitet.
– Vårt centrum ska dessutom läggas ner,
säger Inger Björck.
TIINA MERI
MARIA LINDH
FOTNOT: AFC är ett VINN Excellence Cen-

ter som löper ut nästa år när finansieringen
från Vinnova upphör.

Ekonomisk-historikern Jutta Bolt har utnämnts till Wallenberg Academy Fellow.

Två nya Wallenberg
Academy fellows vid LU
FORSKNING. Erik Mohlin och Jutta Bolt
på Ekonomihögskolan har utnämnts till
Wallenberg Academy Fellows.
Det är Knut och Alice Wallenbergs
Stiftelses satsning på unga forskare
som i år ger 29 forskare i Sverige möjlighet att få fem års forskningsfinansiering.
Ekonomisk-historikern Jutta Bolt
forskar på hur storleken på Afrikas
befolkning förändrats, bland annat för
att kunna förutsäga Afrikas framtida
befolkningsmönster.
Erik Mohlin är nationalekonom och
kommer i sin forskning att utveckla
spelteorin, för att skapa möjligheter
att bättre förstå hur människor gör
sina val.

Sverige får sin första
professor i spelberoende
MEDICIN. Anders Håkansson vid Lunds
universitet, blir den första medicinprofessorn i Sverige som fokuserar på just
spelberoende.
Forskningen kring spelberoende
har gjorts möjlig genom ett initiativ
finansierat av Svenska Spel. Anders
Håkansson och hans forskargrupp
fokuserar på förebyggande åtgärder
som kan förhindra spelberoende, hur
man kan upptäcka tidiga tecken på
spelproblem och hur spelberoende
kan behandlas. De riktar främst in sig
på ungdomar och unga vuxna.
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Skissernas nyinvigning närmar sig
KONST. Bakom kulisserna och bygg-

staketen genomgår Skissernas Museum en intensiv förvandling. Den
28 januari invigs museet på nytt.
Det man ser utifrån är att en ny roströd tillbyggnad lagts till museet. Den är signerad
arkitektfirman Elding Oscarson. I tillbyggnaden kommer det att finnas restaurang,
reception och museishop.
– Allt i förnyelsen handlar om att göra
museet och konstverken mer tillgängliga.
Den yttre förvandlingen ger museet ett nytt
ansikte mot UB-parken, säger Patrick Amsellem, museichef som nu längtar efter att
få öppna efter ett och ett halvt års förnyelsearbete bakom stängda dörrar.
DET ARBETAS INTENSIVT för att hinna klart

till invigningen. Fem meter höga gipsskulpturer och gigantiska målningar transporteras genom lokalerna. Konstverken är på väg
upp på väggarna igen, efter rehabilitering
hos konservatorer som har putsat och lagat
dem. De mest kända verken av Matisse och
Delanuay hänger redan på plats i den internationella salen.
– Gamla besökare kommer att känna
igen sig, men vissa verk är utbytta. Vi tar
chansen att visa upp andra spännande verk
ur våra samlingar. Det blir fler samtida verk

Museichef Patrick
Amsellem ser fram
emot att visa nya
verk ur museets
samlingar.
foto: jenny loftrup

och fler kvinnliga konstnärer representerade.
Museet kommer att ha kvällsöppet på
torsdagar, då det alltid ska hända något särskilt. Man kommer också att ordna ”Skissernas night” fyra gånger om året på lördagskvällar.
– Det blir artister, musik, samtal, filmvisningar. Tillsammans med restaurangen vill vi
bidra till ett levande, festligt kulturliv i Lund
även kvällstid.
Nytt blir också brown-bag-lunches med
kreativa samtal på museet och studentguidningar.
– Studenterna är viktiga, vi vill gärna att
fler ska hitta hit. Under 2017 kommer vi att
arbeta med studenter med olika bakgrund
som kan utveckla visningar efter sina intres-

seområden, till exempel genusvetenskap eller arkitektur.
Den numera inglasade innergården kommer fungera som mötesplats, som underlättar museets intention att skruva upp samarbetet med olika partners.
UNDER FLERA ÅRS TID har museet arbetat

med att digitalisera sina samlingar, så att
man i framtiden kan söka i dem på hemsidan.
– Invigningen blir ett startskott för våra
nya satsningar, i januari få vi äntligen vända
oss utåt och visa upp oss. Men det är mycket att göra nu på slutet, det blir inga långa
julledigheter för personalen…
JENNY LOFTRUP

Tillbyggnaden till Skissernas Museum rymmer restaurang, reception
och museishop. foto: maria lindh
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foto: johan persson

Nu börjar det!
Efter mer än fem års planering – och en smygstart med lansering av jubileumsfrimärken och jubileumsbok – drar Lunds
universitets 350-årsjubileum nu igång. Det tretton månader
långa firandet invigs den 19 december – på dagen 350 år efter det
att änkedrottning Hedvig Eleonora skrev under dokumenten
som grundade universitetet. LUM reser genom tiden och noterar
att mycket finns kvar från förr, mycket är förändrat och mycket
har framtiden för sig.

LUM NR 8 | 2016
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På resa genom
tid och rum
Häng med på en resa genom
århundradena, i jakten på när nuet
och det förgångna smälter samman. Universitetets historia lever
och finns mitt ibland oss. Det är
ju samma stad, samma gator och
byggnader då som nu. Det enda
som rent geografiskt skiljer oss
från våra 1600-talskollegor är
en mätbar sträcka i rymden.
350 år av universitetshistoria
är 350 varv runt solen.
Varken mer eller mindre.
Så låt oss ta en promenad
i decembermörkret och
landa tidsmaskinen där
allt började.
Liberiet intill Domkyrkan var en av universitetets första föreläsningslokaler. Vintermörker och månsken hjälper till att krympa
tidens avstånd. foto: kennet ruona
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P

å ett smått oförklarligt sätt pressar vi oss bort från de atomer som
håller samman nuet i vår egen tid.
Vi färdas bakåt och landar tidsmaskinen i ett annat nu, i 1600-talets Lund,
då universitetet är nyfött. Framför oss reser sig Liberiets röda tegelväggar. Denna lilla medeltida byggnad utgör en av universitetets första undervisningslokaler. Här hålls
bland annat de naturvetenskapliga föreläsningarna.

matematiker. Han har under resan dessutom lärt sig glasslipning för optiska instrument och har nu låtit bygga Lunds första
astronomiska observatorium, med en drygt
tio meter lång stjärnkikare, på taket ovanpå
sin bostad några kvarter längre bort. Utforskandet av stjärnhimlen är omvälvande och
fascinerande; ett sökande efter pusselbitar
till den nya världsbilden.
LUNDS DOMKYRKA reser sig som en res-

pektingivande grå koloss intill Liberiets smäckra uppenbarelden nötta fasaden en liten
se, måhända en symbolisk
stund kan man förhopppåminnelse om vilka stuningsvis plötsligt fördieämnen som av kyrkan
nimma ett ögonblick
ändå anses vara univerav tidlöshet. Kanske är
sitetets allra viktigaste i
Professor Kilian Stobaeus är onekligen en
det kvällsmörkret som
lärosätets begynnelse.
tvärvetenskaplig forskare. Först får han en
bidrar. Eller kanske måMen trots rådande poliprofessur i naturhistoria och fysik år 1728,
nens årtalslösa sken. En
tik och maktstrukturer så
men byter den till en bättre betald professur
i historia år 1732. Den lockande lönen består
hastig skymt i ögonvrån.
har naturvetenskapen ändå
av 300 tunnor spannmål per år.
fått förhållandevis många av
Är det måhända matematikprofessor Anders Spole som
universitetets första professurer.
Anders Spole.
huset tar oss på ett par minuter in i nästa årpasserar runt hörnet och går in i
Lunds universitet vill vara ett lärohundrade. Vi landar tidsmaskinen år 1735,
byggnaden för att hålla ännu en av sina fösäte i frontlinjen av kunskapsmassan. Tyutanför torntrappan mitt på husets långsireläsningar? Spole är en av universitetets
värr får dock verksamheten redan åtta år
da. Universitetets verksamhet är i full gång.
första professorer, och hans tjänst innefatefter sin start ett hastigt slut, eller snarare
Äntligen arbetsro efter avbrotten då danstar förutom matematik även ämnena fysik,
ett hastigt avbrott sett i backspegelns ljus.
karna härjat i två olika omgångar. Kungsastronomi och navigation. En bevarad förDanmark förklarar krig mot svenskarna och
huset har nu blivit renoverat och ombyggt.
teckning över föreläsningar år 1671 avslöjar
en stor del av Lunds bebyggelse bränns ner
Den magnifika torntrappan har bara tre år
att han exempelvis föreläser om allmän optill följd av danskarnas härjningar. Inte kan
på nacken. Här inne i Kungshuset ska en
tik, om ljusets brytning och reflexion. Han
professor Spole ana, när han står där inne
anatomisk teater snart invigas. Och dessututför också demonstrationsexperiment för
i Liberiet bland sina studenter, att om bara
om installeras här nu två unika samlingar,
studenterna. Hans kollega, matematikpronågra år kommer hans nybyggda observai var sitt hörnrum på andra våningens väsfessorn Martin Nordeman, föreläser om den
torium att förstöras i dessa eldslågor.
tra gavel.
klassiska mekaniken.
En kort promenad från Liberiet till KungsAnders Spole har under sin tidigare resa
i Europa mött flera av samtidens mest framTeckning av Erik Dahlbergh från slaget vid Lund 1676.
stående naturvetenskapliga forskare och
OM MAN LUTAR RYGGEN mot

Till vänster om Domkyrkan ses Kungshuset (Biscopens
Huis) och till höger professor Spoles observatorium.
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Tack vare Daniel Menlös får universitetet en
omfattande samling av instrument som demonstrerar olika principer inom fysikämnet.
I utbyte får Menlös den eftertraktade anställningen som fysikprofessor.

I det ena rummet breder professor Kilian
Stobaeus samling ut sig. Stobaeus har just
detta år skänkt sin kuriosasamling till universitetet. Han är en av pionjärerna i Sverige vad
gäller samlandet av intressanta föremål. Fossil, växter, snäckskal, fornfynd, etnografiska föremål från andra världsdelar. Det finns
ingen gräns för vad som kan vara av värde i
utforskandet av vår värld via vetenskaperna.
I Stobaeus samling finns dessutom en antik
kondom, en grönländsk kajak och delar av
en skalle som sägs ha varit Descartes. Kuriosasamlingen har tidigare förvarats i Stobaeus hem. Men från och med nu, år 1735,
ska föremålen få möjlighet att imponera på
så många fler besökare tack vare utställningen i Kungshuset. Dessutom bidrar samlingen
både i undervisning och forskning.
I RUMMET INTILL finns den andra unika sam-

lingen. Den består av ett stort antal instrument som illustrerar olika principer inom
fysikämnet. Närmare bestämt är det 327
föremål, med vars hjälp man kan demonstrera exempelvis elektricitet, gravitation,
rörelselagar, optik och stabila vätskors tillstånd. Samlingen har Lunds universitet fått
av professor Daniel Menlös i samband med
att Menlös blev professor i matematik några
16

1735
1850
1671

Karta över tidsmaskinens
landningsplatser.

Professor Sven Nilsson är en av de forskare som flyttar in i den nya institutionsbyggnaden år
1850. Han är en internationellt känd vetenskapsman inom zoologiämnet, men även inom arkeologin.

år tidigare. Daniel Menlös lovade nämligen
att han för egna pengar skulle köpa in hela
instrumentsamlingen av sin tidigare arbetsgivare Mårten Triewald i Stockholm och donera föremålen till universitetet ifall han fick
professorstjänsten i Lund.
Vi blickar bort mot den västra gaveln,
mot andra våningen där de bägge samlingarna en gång fanns. För en hastig sekund
infinner sig en svävande känsla av tidlöshet.
Eller kanske är det bara en diffus längtan i
själens innersta. Avståndet upphör. Just här,
i denna byggnad, har vårt universitet dri-

vit sin verksamhet under så många år, ända
fram i vår egen tid. Så många människor
som har passerat här. Universitetskollegor.
Studenter. Unga människor med framtidsdrömmar. Alla dessa livsöden. Så många att
prata med.
MEN ISTÄLLET FÖR ATT STANNA måste vi

ta tidsmaskinen till nästa landningsplats. Vi
promenerar från Kungshuset till den byggnad som i vår egen tid inhyser Historiska museet. Här landar vi i 1800-talets mitt. Avstånden är korta, universitetets byggnader
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Manne Siegbahn. Nobelpristagaren
som försvann.

har hittills varit samlade med Domkyrkan
som symboliskt nav. Men snart väntar stora
förändringar.
Det nyuppförda huset framför oss har
precis blivit institutionsbyggnad för ämnena kemi, fysik och zoologi. Det hade varit
lockande att kliva in och leta upp professor
Sven Nilsson i korridorerna och fråga ut honom angående hans korrespondens med
en viss Charles Darwin, men tidsresandet
genom detta nya århundrade tycks ta för
mycket kraft. Man blir nästa vimmelkantig.
Kunskapsmassan inom akademien ökar i en
accelererande fart. Ämnena blir alltmer specialiserade, och särskilt naturvetenskap och
medicin kräver större lokaler till sina samlingar och experiment. Snart kommer inte ens
denna nya stora byggnad att räcka – allt fler
ämnen får egna institutioner i egna byggnader. Vi måste nu välja inriktning. Vilket ämne
ska vi följa för att ta oss hem till vår egen tid?
DET FÅR BLI fysik, och därför måste vi gan-

ska omedelbart resa vidare. Endast några få
årtionden passerar under promenaden upp
till Sölvegatans södra ände. Vi landar tidsmaskinen utanför det hus som i vår egen tid
inrymmer Pufendorfinstitutet, men som år
1885 är alldeles nybyggt för att inhysa fysikämnet i en egen institution. En hastig blick
på den tjusiga fasaden och en förflugen
önskan – tänk om professor Manne Siegbahn hade stannat kvar här med sin världsledande forskning, som gav honom Nobelpriset strax efter att han flyttat till Uppsala
universitet på 1920-talet.
Vi fortsätter upp längs Sölvegatan. Domkyrkan som nav känns nu väldigt avlägset.
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Från första egna institutionsbyggnaden för fysik 1885 till dagens Fysicum från 1950 till MAX IV
2016. Universitetet expanderar, och nuet färdas genom århundradena. Vi är alla medresenärer. Varv efter varv runt solen.

För varje steg vi tar närmar vi oss vår egen
tid. Dagens fysikinstitution huserar i byggnader från år 1950, men vi nöjer oss inte
med att parkera tidmaskinen där uppe i
backen, i vårt eget nu. Den som vill kan promenera vidare mot framtiden, mot det som
utgör en del av universitetets framtid, hela
vägen ut till MAX IV.
Väl framme vid MAX IV inser man att
nuet följt med oss. Egentligen föga förvå-

nande, det är ju så tillvaron fungerar – tiden
expanderar stadigt sin horisont. Och allt är
i ständig förändring. Förutom månen, som
i en och samma rörelse tycks blicka ner på
både oss och på våra tidigare kollegor genom århundradena.
LENA BJÖRK BLIXT
FOTNOT. Fakta i artikeln kommer från de tre

böckerna Lunds universitet under 350 år –
Historia och historier, Fysik i Lund under 300
år och Fysik i Lund i tid och rum.
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Universitetets största nytta har alltid varit att utbilda unga männi
skor, menar Tim Ekberg. Bilden
visar studenter på industridesignutbildningen. foto: kennet ruona

Hur kommer
universitetet
bäst till nytta?
I 350 år har Lunds universitet varit till nytta på olika sätt. Från början skulle
vi utbilda ett fåtal adelsmän i fäktning, språk och musik för att rusta upp
stormakten Sverige med både svärd och diplomati. Idag: ett forskningstungt
universitet med 40.000 studenter, med specialiserad forskning och utbildning.
Men missar universitetet chansen att gemensamt ta sig an vår tids ödesfrågor
om helheten är ur fokus?

D

Idé- och lärdomshistorikern Gunnar Broberg och planeringschefen Tim Ekberg anser att universitetet har ett större uppdrag än att bara göra ekonomisk nytta. foto: maria lindh
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en största nyttan har alltid varit att utbilda, förändra och
forma unga människor. Studenterna påverkar sedan hela
vårt samhälle, på många sätt mer än vad
forskningen gör, menar Tim Ekberg, planeringschef för LU.
Gunnar Broberg, professor i idé- och
lärdomshistoria, vill betona att nyttan med
universitetsutbildning alltid måste vara mer
än att höja BNP och öka tillväxten.
– Bredden av nyttan är viktig, vid universitetet måste man få redskap för att bli goda
och kritiskt tänkande medborgare. När det
gäller forskningen så anser jag att alla tillägg
vi gör till det stora vetandes ocean är goda
skäl för vårt existensberättigande, säger han.
LUM har sammanfört Tim Ekberg och
Gunnar Broberg för att de två tillsammans
har en ovanligt god överblick över Lunds
universitets roll i dag och igår. Som planeringschef för LU vet Tim Ekberg hur delarna
samspelar, eller inte samspelar. Gunnar Bro-
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berg kan historien. Han har precis lagt sista handen vid boken ”Beredd till bådadera – Lunds universitet och omvärlden” som
handlar om Lunds universitets historia och
kommer ut i samband med 350-årsjubileet.
SEDAN 1666 har universitetet varit styrt, ett

redskap för statsmakten att nå sina mål.
Kampen mellan överhetens makt och universitetets vilja syns evig när det gäller att
definiera hur universitetet bäst är till nytta.
– Universitetet vet bäst vilken forskning
som är intressant på lång sikt. Vi hade till
exempel idag inte kunnat engagera oss i
Mellanöstern om vi inte haft undervisning
i språk som arabiska och hebreiska. Men vi
står inte enade på universitetet, vissa vinner
och vissa förlorar på de prioriteringar som
görs av statsmakten och universitetet idag.
TIM EKBERG MENAR att det är ett grundläg-

gande problem att universitetet inte kopplar ihop delarna, ser helheten och försöker
lösa de stora svåra frågorna som till exempel
uppvärmningen av jorden.
– Sverige satsar miljarder på MAX IV och
ESS. Forskningen där kommer säkert att
leda till många framsteg och genombrott.
Samtidigt är vår viktigaste styrka vår bredd.
Vi kan genom anläggningarna bli bättre på
att förstå hur material är uppbyggt, men vi
måste också bli bättre på att förstå oss själva, våra mellanmänskliga relationer såväl
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som vår relation till naturen och allt liv omkring oss, säger han.
Gunnar Broberg tycker det finns en historisk satsning som på vissa sätt är parallell till dagens stora satsningar på ESS
och MAX IV, även om de senare är troligare att lyckas med sina intentioner. Under 1700-talet lät Lunds universitet plantera 50.000 mullbärsträd och importerade
mängder med silkesmaskar. Tanken med
storsatsningen var att göra Sverige självförsörjande på siden. Övriga universitetet
dränerades på resurser. Sedan frös mullbärsträden långsamt ihjäl.
FLERA AV VÅRA stora vetenskapsmän ge-

nom historien rörde sig mellan ämnen och
fakulteter. Idag är ofta forskningsfälten extremt smala. Gunnar Broberg efterlyser
tvärvetenskap i globaliseringens tid, när svaren på de stora utmaningarna kräver perspektiv från olika ämnen.
– Under 17- och 1800-talet rymdes ofta
flera vetenskaper inom en individ. Idag måste vi bli bättre på att koppla samman individer, och få till fler möten mellan till exempel
teknologer och humanister.
Tvärvetenskap och samverkan är en del
av LU:s nya strategiska plan, men genomsyrar inte vardagen för de flesta forskare och
studenter. Idag blir utbildningarna längre
och längre, oftast för att allt inom ämnet
ska få plats. Men både Broberg och Ekberg

önskar att alla studenter fick gå en bildningstermin, för att bättre förstå de stora
sammanhangen.
– Bildning börjar segla upp som något
eftersträvansvärt igen, efter att en tid setts
som något som tillhör en snobbig hållning.
Kanske är det en reaktion på att den ekonomiska och materiella nyttan är så dominerande, säger Gunnar Broberg.
POPULISTISKA RÖRELSER växer i västvärl-

den. Årets ord i engelskan, både i England
och USA, blev post-truth, ett uttryck som
ofta används i politiska sammanhang där
objektiva fakta visat sig påverka opinionen
mindre än känslomässiga utspel och personlig övertygelse. I Sverige, där sex av tio
läser vidare efter gymnasiet, dök ordet faktaresistens upp som nyord 2015.
– Vi har haft hög trovärdighet länge, men
nu finns det en global rörelse mot etablissemanget, som universitetet är en del av. Vi
måste se det, och vi måste ut på nätet och
ta debatten där. Vi får inte öka på klyftorna
mellan de som har och de som inte har utbildning, säger Tim Ekberg.
Gunnar Broberg menar att vi måste vara
rädda om vår seriositet, samtidigt som den
tredje uppgiften borde uppgraderas.
– Vi behöver göra något kraftfullt av den
tredje uppgiften, och låta den bli meriterande för forskarna.
JENNY LOFTRUP
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Kungshuset
på nya äventyr

Från kungligt residens på 1500-talet via biskops
bostad på 1600-talet till universitetslokaler i mer än
300 år. Och nu byter Kungshuset återigen skepnad
och blir museum och besökscentrum!
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Kungshuset, eller
Lundagårdshuset
som det också kallas,
blir besökscentrum
och väntas slå upp
portarna 2018.
foto: petra francke
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O

m väggar hade kunnat tala
hade de som omgärdar husets pampiga trätrappa berättat att Karl XII inte alls ridit uppför den. Trappan byggdes nämligen
1732, fjorton år efter kungens död, och vad
myten kommer ifrån vet man inte – men att
den skulle klara en häst med ryttare verkar
inte alls otänkbart.
Nu är det vicerektor Bo Ahrén, varken
kung eller biskop (men son till en) som går
uppför de nötta trappstegen medan han berättar om vad som ska hända härnäst med
det anrika huset.

KUNGSHUSET GENOM TIDERNA
1578 Kungshuset började byggas
som kungligt residens åt den
danske kungen Fredrik II.
1655 Fredrik III skänker Kungshuset,
som efter skövlingar under strider 1643–45 nu är ett renoveringsobjekt, till rikshistoriograf
Vitus Bering.
1660 Biskop Peder Winstrup köper
huset av Bering och rustar upp
det.
1668 Universitetets invigningsfest
hålls här.

DET HAR STÅTT TOMT sedan filosoferna

motvilligt flyttade till LUX för två år sedan,
och under den tiden har ett omfattande planeringsarbete resulterat i ett färdigt förslag.
– Allt är inte hundraprocentigt klart, men
vi har kommit så långt att bara detaljer återstår, säger Bo Ahrén och öppnar dörren till
den första våningen.
Här ska det bli en reception och universitetsshop med ingångar från två håll. Det
innebär att en entrédörr kommer att tas upp
mot universitetsplatsen. I anslutning till den
ingången ska det också byggas en hiss. Carolinasalen i den västra delen av huset ska
behållas som den är och vara möjlig att hyra
för möten, mottagningar och mingel.
Det rum som nu är hörsal, österut mot
AF, får fakulteterna dela på för att presentera sin nuvarande utbildning och forskning.
PÅ ANDRA VÅNINGEN tar så de historis-

ka utställningarna vid. Ett av rummen viks
åt studentlivet genom tiderna. De stora
rummen delas in i 1600, 1700, 1800 och
1900-talet. Här på andra våningen byggs
också en kopia av den anatomiska teatern
från 1700-talet upp igen. Och Kilian Stobaeus kuriosakabinett planeras få återgå till sin
ursprungliga plats.
– Det är viktigt att veta att det endast är
universitetshistoria det kommer att handla
om här i huset, säger Bo Ahrén. Ingen konkurrens med Historiska museet alltså – men
de ansvarar även för utställningsdelen här.
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1678 Danska armén raserar delar av
byggnaden.
1680 Huset övergår i svenska statens
ägo.
1688 Staten överlåter huset till
Lunds universitet.
Bo Ahrén vid ett av Kungshusets vackra fönster med utsikt mot Lundagård och universitetshusets södra flygel. foto: maria lindh

På andra våningen finns också universitetes gamla konsistorierum och där blir det en
utställning om universitetets styre, ledning
och makt genom tiderna.
DET TREDJE PLANET ska bli en levande och

modern våning för dagens studenter med
ett antal studieplatser, och här finns också kontorsutrymmen som kan passa verksamheter inom den gemensamma förvaltningen.
Så högst upp på fjärde våningen, under
takåsarna, väntar tornrummet. Färgen flagnar på väggarna och utsikten är magnifik åt
väster, söder och öster.
– Rummet är inte riktigt så gammalt som
man kan tro, säger Bo Ahrén och erinrar om
att huset byggdes på med en våning 1839.
Tornrummet ska nu bli ett sammanträdesrum som ska kunna bokas likt andra mötesrum på universitetet. I övrigt så rymmer
fjärde våningen ett stort rum där det enligt
planerna ska bedrivas uppdragsutbildning.

1696 Kungshuset är färdigreparerat
och ställs i ordning för undervisningslokaler.
1730- Taket läggs om och trätrappan
talet i tornet uppförs.
1837 Kungshuset börjar renoveras
igen och får en extra våning.
1882 Kungshuset används främst
som bibliotek fram till 1907.
2014

Filosofiska institutionen flyttar ut efter att ha disponerat
huset under större delen av
1900-talet fram till detta år.

2018 Efter viss renovering och anpassning öppnas Kungshuset
igen efter att varit tomt i fyra
år. Nu som ett besökscentrum
med historisk utställning,
möteslokaler och studieplatser.

Bygg- och renoveringsstart kommer troligen igång först till hösten 2017 med inflyttning under 2018. En husintendent för
Kungshuset har nyligen utsetts.
MARIA LINDH
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För drygt hundrafemtio år sedan blev det lika viktigt att forska som att undervisa. Universitetsläraren blev ”vetenskapsman” och den nya yrkesrollen hjälpte
akademikern att klättra på samhällsstegen.
Hur ser det ut i dag? Forskning är fortfarande högsta prioritet och anslagen har
aldrig varit så stora som nu. Men har forskarens status ökat eller minskat? Och
lyssnar allmänheten lika vördnadsfullt på vetenskapens budbärare som förr?

Vetenskapsmannen

– prioriterad person med dalande status
Högre utbildning och forskning är
inte längre bara för eliten, och att
vara professor inte lika fint som för
hundra år sedan. Samtidigt är forskningens ställning stark.
– Men debattklimatet har förändrats och förmedlingen av komplex
kunskap är i fara. Vi forskare måste
våga lämna de snäva ämnesreviren och ta ett större grepp för att
människor ska lyssna på oss, menar
historikern Johan Östling.
Rollen som universitetslärare har förändrats
genom åren. När begreppet ”vetenskapsman” nämns för första gången i de svenska
statuterna 1852 så markerar det universitetens övergång från rena utbildningsinstitutioner till att också syssla med forskning.
– Universitet hade funnits länge, men under många hundra år handlade det mest om
att utbilda oftast bättre bemedlade gossar
till goda medborgare och ämbetsmän genom att låta dem brottas med klassikerna,
säger Niklas Svensson. Han är doktorand i
historia och vill genom att följa begreppet
vetenskapsman få syn på de stora linjerna i
universitetsläraryrkets utveckling.
Från 1800-talets mitt behövde man alltså för att bli professor inte bara vara en
22

Samhällets institutioner ropar efter mer kunskap, så
på det viset är forskningens status stark, menar historiedoktoranden Niklas
Svensson (t.v.). Men den
enskilde forskarens status
har sjunkit, och det finns
också oroande tecken på
faktaresistens i det politiska samtalet, menar historikern Johan Östling.
foto östling: susanne ewert

skicklig lärare, utan också ha forskat fram ny
kunskap. Kvaliteten bedömdes av sakkunniga kolleger och inte av någon kung, vilket
kunde varit fallet bara ett halvsekel tidigare.
I OCH MED ATT FORSKNING nu blev en stör-

re del av universitetens uppdrag, kom de
som höll på med forskning allt oftare att betecknas som vetenskapsmän, och i takt med
detta professionaliserades universitetsläraryrket. Statusen växte stadigt, även om det
dröjde till början av 1900-talet innan man
som professor kunde anses ha nått toppen
på karriärstegen.
Ännu på 1800-talet var det ekonomiskt
riskabelt att förlita sig på akademin som arbetsgivare; det kunde ibland gå flera år då

lönen inte betalades ut. Lärdomsgiganter
som Carl Adolph Agardh och Esaias Tegnér
lämnade också sina professurer i Lund när
de erbjöds att bli biskopar.
– Men att akademikervärvet ändå var i stigande bevisas av att båda blev ledamöter av
Svenska Akademien under sin tid som professorer. Dessförinnan hade det främst suttit
hovfolk där, berättar Fredrik Tersmeden, arkivarie och en av författarna till ”Lunds universitet under 350 år – Historia och historier”.
STATUSEN hos den nya yrkeskategorin ve-

tenskapsman bekräftades då regeringen i
början av 1900-talet ville skära ner på den
tid som fanns för att forska inom tjänsten. Staten behövde undervisande lärare
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Äldre tiders
vetenskapsmän kunde
göra utflykter i angränsande ämnen.
Ett exempel är
panelen i det
klassiska teveprogrammet
”Fråga Lund”
från 1960-talet
med Jan-Öjvind
Swahn som programledare.
foto: lars åström /
bilder i syd

eftersom studenterna hade blivit fler. Vetenskapsmännen protesterade och vann!
Forskningsuppgiften förblev en central del
av universitetsläraruppdraget.

Inom hans eget ämne fanns ett dussintal professorer i hela Sverige i början av
1990-talet. Idag är det nästan lika många
historieprofessorer bara i Lund och i landet
som helhet över hundra.

UNDER 1900-TALETS GÅNG stärktes forsk-

ningens ställning, men begreppet vetenskapsman förlorade sin relevans.
– Det berodde på kvinnornas intåg och
ökad specialisering – den samlade kunskapen svällde ju och ingen kunde ha koll på
alla forskningsfält. I dag talar vi inte om vetenskapsmän – som ju är ett paraplybegrepp
– utan om forskare och identifierar oss mer
utifrån ämne: som historiker, statsvetare, fysiker etc., säger Niklas Svensson.
NÄSTA STORA SKIFTE, övergången från elittill massuniversitet, inleddes på 1960-talet.
Det var exklusivt att vara professor under första halvan av 1900-talet, då bara en
liten del av de unga gick vidare till högre
studier. Idag läser 40–45 procent av en årskull på högskolan och antalet professorer
har sedan befordringsreformen på 1990-talet ökat med flera hundra.
– Det har förstås inneburit en devalvering av professorstiteln, samtidigt som man
vunnit i mångfald, säger Johan Östling, historiker.
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BEHOVET AV KUNSKAP är viktigare än kan-

ske någonsin tidigare – det klargjorde också den svenska regeringen när forskningspropositionen lades fram för några veckor
sedan. Samtidigt finns tecken på att faktaresistensen brer ut sig och att forskning avfärdas i det politiska samtalet.
Johan Östling utesluter inte att det vi ser
är ännu ett stort skifte, ett ras för evidensbaserad kunskap i takt med att offentligheten invaderas av känsloutspel och tyckande.
Visst finns ett stort behov av sakkunskap
i samhället; experter är efterfrågade i utredningar och medier och DN Debatt upplåter
helsidor åt professorer som lägger fram sina
samlade kunskaper inom olika ämnen.
– Men debattklimatet har förändrats och
det är ett problem om komplexa sammanhang trängs undan och inte tillmäts samma
värde som tidigare.
FORSKARE BIDRAR SJÄLVA genom att ge

snäva expertsvar enbart inom sitt eget ämne
och det gäller också den utbredda och lös-

ryckta ”forskningsrönsjournalistiken”, menar Johan Östling. Han förstår att människor
kan tröttna på den typen av information:
– Men jag tror det finns ett intresse av
att få saker förklarade i all sin komplexitet!
Dock kräver det att man som forskare breddar perspektivet och sätter in sin forskning i
ett större sammanhang också bakåt i tiden.
Då kan kunskapen bli meningsfull och relevant för fler.
ÄLDRE TIDERS VETENSKAPSMÄN kunde

göra utflykter i angränsande ämnen. Ett
exempel är panelen i det klassiska teveprogrammet ”Fråga Lund” från 1960-talet som
Johan Östling skriver om i Lunds universitets
andra stora jubileumsbok: ”Beredd till bådadera – Lunds universitet och omvärlden”.
– Något har gått förlorat om man inte
vågar röra sig utanför sitt intellektuella revir. Det handlar förstås inte om att tycka till
om vad som helst utan om att återfinna ett
slags mellanläge där man kan uttala sig om
större sammanhang.
BRIT TA COLLBERG
FOTNOT: Förslag till hur forskare ska bli relevanta i den offentliga debatten förs fram i
idéskriften ”Kunskapens nya rörelser” som
gavs ut tidigare i år. Johan Östling ledde
skriftens styrgrupp.
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Har forskarnas status minskat?
Marina Svensson, medieforskare och professor vid
Centrum för öst- och
sydöstasienstudier.
Har forskarens
status och möjlighet att påverka
minskat?
– Det ser olika ut inom olika områden. Fler
röster hörs i debatten idag, och på sociala
medier. Jag tror dock att forskaren till skillnad från andra yrkesgrupper, t.ex. polis, har
relativt hög status. Macchiarini-affären på
KI har naturligtvis underminerat forskarens
trovärdighet och därmed status. Men det
finns ändå ett sug hos allmänheten efter
gedigen information och personer som kan
förklara vår omvärld. Forskare med tvärvetenskaplig kompetens och stor erfarenhet
är viktig i dessa turbulenta tider. Med valet i USA blev det än tydligare. Valet får ju
många konsekvenser, exempelvis växer Kinas roll så kunskap om Kina och Asien i stort
blir viktigare. Forskaren har också ett ansvar
att synas och delta i det offentliga samtalet.
Varför vill du arbeta med forskning
och undervisning?
– Det är utvecklande och ett privilegium att
lära sig nytt, formulera frågor och få förmedla
detta till studenter. Nyfikenheten och intresset för omvärlden, andra kulturer och samhällen är en stark drivkraft. Det är aldrig tråkigt!
Forskningen driver en framåt även som människa. Det finns också en etisk och humanitär
aspekt kring vårt yrke som passar mig.
Kerstin Sandell,
genusforskare.
Har forskarens status och möjlighet att
påverka minskat?
– Just nu upplever vi lite
av en kris som hänger samman med begreppet ”post-truth” som blev årets nyord i Oxford Dictionaries. Vi ser faktaresistensen på
så många nivåer: klimatförnekarna, valet av
Trump, och här hemma Jan Björklund som
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sa att nu struntar han i forskarna och gör
som han vill med skolan…
– Tidigare fanns ett ganska solitt kontrakt
mellan forskare och samhälle – i Sverige kom
det till uttryck i de viktiga statliga utredningarna som ofta genomfördes av forskare. De
har ju minskat i både antal och genomslag.
Jag tycker forskarna är med och kämpar om
en rimlig verklighetsbeskrivning, men inte
har riktigt samma självklara definitionsrätt
som tidigare. I någon mån är ideologierna
idag starkare än kunskapen.
Varför vill du arbeta med forskning
och undervisning?
– Forskning är otroligt spännande, du får vara
nyfiken och kreativ och hela tiden lära nytt.
Sedan tycker jag det är viktigt att förstå världen, på ett rimligt sätt, så rimligt det kan bli.
– Och att undervisa är fantastiskt! Det är
en otrolig förmån att få ge verktyg att förstå världen. Men också att lyssna på studenterna och lära mig om världen genom dem.
Henrik Sternberg,
forskare i förpackningslogistik, LTH.
Har forskarens status och möjlighet att
påverka minskat?
– Det är svårare att komma igenom i bruset
– du måste vara en ”tiokampare” och kombinera forskarrollen med konsultfärdigheter som säljkunskap och entreprenörsanda.
Men lyckas du så har du otroliga möjligheter
att påverka i stor skala.
– Min egen forskning, som med hjälp av
tusentals frivilliga kartlagt omfattningen av
internationella lastbilstransporter i Sverige
efter avregleringen, kunde genomföras med
ny teknik och sociala medier. Genomslaget
blev mycket stort och påverkade viktiga aktörer. Regeringen införde hårda böter för illegalt cabotage. ICA och Elgiganten exempelvis kör nu alla sina inrikestransporter enbart
med chaufförer som har kollektivavtal.
Varför vill du arbeta med forskning
och undervisning?

– Just för att jag kan göra skillnad för världen. Innan jag började forska var jag konsult i tre år. Jag hade bra betalt, men inget
av de stora krävande projekt som jag arbetade med för bl.a. tyska järnvägarna, tyska posten och Lufthansa har lett till åtgärder vad jag vet. Jobbet kändes meningslöst.
Som forskare har jag haft turen att få donationer och fritt kunnat välja vad jag vill göra
inom mitt område. Idén att samarbeta med
lastbilschaufförer hade jag inte från början.
Den kom efterhand, men hade förmodligen
aldrig dykt upp utan den frihet jag har som
forskare att söka olika sätt att lösa problem
Anna Tunlid, idé- och
lärdomshistoriker.
Har forskarens status och möjlighet att
påverka minskat?
– Jag tror att forskarens
status har minskat. Men det ser nog lite olika
ut inom olika områden. Medicinforskare har
nog – trots Macchiarini – behållit sin status
bättre än exempelvis humanister och samhällsvetare. Det är min uppfattning.
– Mycket beror på meriteringssystemet.
Vi humanister och samhällsvetare har inte
utrymme att skriva de populärvetenskapliga
böcker i viktiga ämnen som behövs i samhällsdebatten – det är istället journalister som
gör det och som därmed sätter agendan. Vi
forskare blir ganska osynliga. Universitetet
borde för länge sedan sett till att tredje uppgiften – att dela med sig av sin forskning genom exempelvis populärvetenskap – blir meriterande. I tio år har allt handlat om få in
artiklar i internationella tidskrifter, att skriva
böcker har kommit i skymundan. Vi måste
kunna göra både och – och värderas för det!
Varför vill du arbeta med forskning
och undervisning?
– Som historiker arbetar jag med forskning
för att bättre förstå vår samtid. Dessutom
är en förståelse av historien ofta intressant
i sig. Undervisning är i bästa fall ett sätt att
förmedla dessa perspektiv till studenterna.

												

BRIT TA COLLBERG
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listan.
”En fyraårig resa som började med krypkörning på
en raksträcka och slutade i 200 kilometers genande över ett fält”. Så beskriver Fredrik Tersmeden,
Björn Magnusson Staaf och Petra Francke arbetet
med jubileumsboken ”Lunds universitet under 350
år – Historia och historier”. Här listar de fem insikter de fått under bokresan.

Fem insikter från arbetet
med LU:s jubileumsbok
1

UNIVERSITETET VAR INTERNATIONELLT REDAN FRÅN

2

ÄVEN ENKELT FOLK HADE TILLTRÄDE TILL UNIVERSI-

STARTEN. Vi har två tyskar och en dansk att tacka för
universitetets tillblivelse. Dansken Peder Winstrup kom
med förslaget, och hovpredikanten och holsteinaren Bernhard
Oelreich lobbade igenom beslutet med stöd av änkedrottning
Hedvig Eleonora, också hon från Holstein.

TETET. Det var inte, som man kan tro, bara adel och överklass som skickade sina söner till universitetet förr, utan
här fanns många begåvningar med enkel bakgrund som blev
framstående vetenskapsmän. Sven Nilsson är ett av flera exempel.

3

212 AV 350 ÅR UTAN KVINNOR. Vi har gjort vad vi har
kunnat för att få med kvinnor i boken före 1880, då den
första studentskan skrevs in, men det har inte varit lätt.
Det fanns ju faktiskt inte några kvinnliga akademiker dessförinnan. Det är också slående hur sent i tiden som kvinnor har börjat
komma i fråga för toppositioner. När Boel Flodgren blev rektor
1992 var bara ett 20-tal av universitetets 350 professorer kvinnor.

4

HOPPLÖST ATT BESKRIVA FORSKNINGEN IDAG. Det
har sannolikt forskats mer från 1977 fram till nu än under de föregående 300 åren, vilket gör att varje försök
att på begränsat utrymme beskriva den moderna forskningen
är dömt att misslyckas. Enligt SCB skrevs det hela 11.000 avhandlingar vid LU mellan 1977 och 2015, vilket ju dessutom bara är en
bråkdel av den totala forskningen.

5

DET VAR FÄRGGLADARE FÖRR. OCH NU. Boken innehåller mer än 500 bilder, och fram till slutet av 1800-talet är sidorna mycket färgglada eftersom bilderna mest
består av målningar från tiden. I och med fotokonstens intåg
sänker sig dock en svartvit dysterhet under mer än hundra år
innan färgfotograferingen slår igenom på bred front och lättar
upp stämningen igen.
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Björn Magnusson Staaf och
Fredrik Tersmeden är huvudförfattare till den populärvetenskapliga boken ”Lunds universitet under 350 år – Historia och
historier”. Petra Francke är redaktör och grafisk formgivare.
foto: maria lindh
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När Lunds universitet startade för 350 år sedan hade universitetet endast
fyra fakulteter. Den främsta av dem var den teologiska. Numera är det
en så liten fakultet att den organisatoriskt är ihopslagen med humaniora,
men har fortfarande stor relevans, om än på nya sätt.

Upp och ner

för teologin i Lund

Ett knippe framstående lundateologer: Johan Henrik Thomander, Henrik Reuterdahl, Gustaf Aulén, Gustaf Wingren och Anders Nygren.
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C

arl-Gustaf Andrén pekar ut genom fönstret från sin lägenhet
på fjärde våningen på Klostergatan.
– Det var egentligen där allt startade. Där
låg gråbrödernas kloster med studium generale – Nordens första högskola – och där
var för övrigt min frus förfader lärare i början
av 1500-talet innan han blev luthersk präst.
Studium generale tillkom på 1400-talet när Skåne var danskt och katolskt, men
försvann 1537 i samband med reformationen. Det dröjde sedan ända till 1668 innan Lunds universitet invigdes. Då startade teologin starkt. Fakulteten ansågs vara
den främsta och hade fler professorer än
de medicinska och juridiska. Under 300 år
behöll teologin sin grundstruktur med samma indelning i fyra större ämnen, men från
och med 1950-talet förändrades mycket.
Inte minst flyttades den praktiska prästutbildningen från akademin till kyrkan i slutet
på 1970-talet.
– Det kan man säga var mitt ansvar, säger Carl-Gustaf Andrén, som ledde utredningen som kom fram till det. Då var det
kontroversiellt, men efter några år var de
flesta nöjda med uppdelningen.
CARL-GUSTAF ANDRÉN är professor emeri-

tus i ett av de fyra områdena, praktisk teologi, och var rektor för universitetet under
slutet av 1970-talet och sedan universitetskansler fram till sin pensionering för snart
30 år sedan. Sedan dess har han fortsatt
att leda utredningar och har författat flera
böcker och skrifter.
Under 1800-talet ville Johan Henrik Thomander skilja kyrkan från staten och gick i
spetsen för reformer inom den stränga teologin som vuxit fram ur den äldre lutherska
lärotraditionen som rådde i Lund.
– Teologin i Uppsala var på den tiden betydligt mildare.
Thomander, som blev professor i mitten
på 1800-talet och därefter både ledamot
i Svenska Akademien och biskop, var liberal och aktiv i samhällsfrågor. Han ville stärka kyrkans praktiskt själavårdande roll och
ge kyrkan ett eget beslutande organ, kyrkomötet. Hans idéer fick inte omedelbart
gehör, men blev verklighet så småningom,
LUM NR 8 | 2016

och lundateologin mjukades upp under
Kvinnorna var länge sällsynta i de teo1800-talets senare hälft och än mer under
logiska sammanhangen i Lund, men CarlGustaf Andrén berättar lite överraskande
1900-talet.
att fakulteten redan på 1920-talet, med sina
– Som en reaktion mot den stränga lundateologin skrev författaren Viktor Rydberg
då sju professorer, var enig om att inga ideromanen ”Den siste athenaren” 1859, beologiska hinder fanns för att kvinnor skulle
rättar Carl-Gustaf Andrén.
kunna bli präster.
Thomander bringade också ordning
– Det var efter att den kvinnliga
i präststudierna tillsammans med
rösträtten hade införts som resina professorskollegor Martin
geringen ställde den frågan
till både Lund och UppEric Ahlman och Henrik Reuterdahl.
sala. Och i Uppsala var
– Utbildningen var röman inte enig om att
rig och fick 1831 en stadkvinnor kunde prästviga och en direkt studiegas. Men det är ganska
ordning som stabiliserade
okänt att man faktiskt
sa ja här.
den. Under denna tid kom
även nyttoaspekten med
Fler ämnen inom
praktisk teologi, praktisk
teologin utvecklades
sedan under 1900-tamedicin, praktisk juridik
När Carl-Gustaf Andrén skrev in sig
och praktisk filosofi. Reulets andra hälft och fa1941 var nästan en femtedel av stuterdahl, som var professor
kulteten blomstrade
denterna teologer. foto: gunnar menander
i kyrkohistoria, introduceunder 70- och 80-tarade också den vetenskapliga källkritiken.
len. Livsåskådningsfrågor var på modet
En utbildning i prästmedicin, med syfoch studentklientelet breddades. Ämnen
tet att präster även ska kunna ta hand om
som judaistik och islamologi befruktade
sjuka, startades 1811 men lades ner 1841.
varandra, och tillsammans med hebreiska och arabiska blev Lund en betydelsefull
MOT SLUTET AV 1800-TALET växte sig medkunskapsbank för samhällsfrågor inom
icinen och naturvetenskapen allt starkare.
världsreligionerna. Centrum för Mellan
Men Carl-Gustaf Andrén menar att teoloösternstudier bildades och samverkansgin stod och har stått sig rätt väl.
uppgiften tog allt mer tid för forskarna, inte
– När jag skrev in mig 1941 var nästan en
minst i samband med den arabiska våren.
femtedel av studenterna teologer.
SEN KOM EN TID i början på 2000-talet då
Under 1800-talets senare hälft grundlades det som fick påven att komma till Lund
man fått en något för stor kostym,
– Men nu 2016 präglas fakulteten av
i höstas – lutherforskningen – och 1947 bildandet av Lutherska världsförbundet. In på
stabilitet, säger professor och vice dekanus
1900-talet slog också de strikt vetenskapSamuel Byrskog.
liga kraven igenom.
Man är angelägen om att behålla och utveckla basutbudet inom de teologiska och
– Man ska inte glömma att Lund var en
religionsvetenskapliga ämnena. Och visst
liten stad med ett litet universitet. År 1900
fick fakulteten lite extra strålglans i samfanns det bara 700 studenter och ett 40-tal
band med påve Franciskus lundabesök.
professorer.
Lutherforskarna Gustaf Aulén, Anders
– Absolut fick vi det – och det fick vi även
Nygren och Ragnar Bring dominerade, och
i samband med Marilynne Robinson heders1942 kom Gustaf Wingrens avhandling
doktorat. Och den stora uppmärksamhet vi
”Luthers lära om kallelsen”.
får kring dessa personer och händelser visar
vilken vikt teologin och religionsvetenska– Anders Nygren var världskänd, så när
Lutherska världsförbundet grundades var
pen har för dagens samhälle, säger Samuel
det naturligt att han blev dess första presiByrskog.
MARIA LINDH
dent, säger Carl-Gustaf Andrén
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Banbrytaren Knut Wicksell

Nationalekonomen
som världen inte var redo för
Han förespråkade barnbegränsning
och preventivmedel redan fyra decennier före Elise Ottesen-Jensen.
Han levde i samvetsäktenskap, intresserade sig för sociala problem,
ville se rösträtt för kvinnor – och nu
styr hans teorier penningpolitikens
utformning i västvärlden. Knut
Wicksell, banbrytande professor i
nationalekonomi här i Lund 1901–
1916, var en man före sin tid.
Knut Wicksell var passionerat intresserad av
att lösa samhällsproblem och åtgärda social misär. Han fick en rektorsvarning för att
ha drivit frågan att läkare skulle hjälpa fattiga föräldrar att begränsa sitt barnafödande. Världen var inte redo för det år 1880 –

Knut Wicksell med livspartnern Anna Bugge
och sönerna Sven och Finn. foto: privat

åtminstone inte Uppsala, där Knut Wicksell
studerade. Faktum är att devisen ”Tänka fritt
är stort men tänka rätt är större” ovanför
universitetsaulan har valts i kölvattnet efter
ett Wicksell-föredrag där han pläderade för
barnbegränsning, någonting som vid den tiden inte bara var olagligt, utan som dessutom betraktades som samhällsomstörtande.
EFTER LICENTIATEXAMEN och studier i
bland annat matematik, fysik, astronomi,
historia, latin och nordiska språk, höll han
föredrag, skrev pamfletter, bildade opinion. Han gjorde sig känd som kritiker av kyrkan, monarkin och försvaret – till och med
av äktenskapet. Eftersom han starkt vände
sig emot den lagstiftning som gjorde mannen till förmyndare över sin hustru, vägrade
han viga sig i kyrkan och tecknade istället ett
samlevnadskontrakt med sin Anna Bugge.
Hon blev den som såg till att Knut Wicksell
koncentrerade sig på akademiska studier.
Efter han blivit professor satsade hon på en
egen karriär och engagerade sig i fredsrörelsen, rösträttsfrågan och kvinnorörelsen.
– Knut Wicksell framstår idag som vårt
lands främste nationalekonom, eller till och

Banbrytaren Torsten Hägerstrand

Tidsgeografins fader bildade egen skola

foto: claes hall /hagblom foto

– Många vet nog inte hur stort
namn Torsten Hägerstrand fortfarande är bland kulturgeografer i internationella kretsar. När jag är ute
och reser i tjänsten har jag alltid en
föreläsning om honom förberedd.
Det efterfrågas!
Det säger kulturgeografen Eric
Clark, som brukade dela fikabord
med Hägerstrand under sin doktorandtid.

Torsten Hägerstrand.
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En gång i tiden talade kulturgeografer
om ”the Lund school” och ”the Berkeley
school”. ”The Lund school” grundlades

av Torsten Hägerstrand under 1960- och
70-talen när han utvecklade forskning inom
tidsgeografi, ett ämne som har fått särskilt
stor betydelse inom samhällsplanering.
– Lokalisering av samhällsservice var en
fråga som Torsten Hägerstrand ansåg var
mycket viktig, säger Eric Clark, som själv
forskar om gentrifiering, det vill säga vad
som händer när människor från högre samhällsklasser flyttar in i stadsdelar där det av
tradition bor mindre välbeställda människor.
– Jag skulle i och för sig tro att Hägerstrand var partipolitiskt liberal, men det
fanns ett tydligt spår av socialistisk styrning
i de modeller han lade fram – lokaliseringen
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med främste samhällsvetare. Han tillhör
nationalekonomins klassiker, säger Lars Jonung, professor emeritus vid Ekonomihögskolan och expert på Knut Wicksell.
– Kring sekelskiftet 1900 sammanfattade han på ett lysande sätt de centrala delarna av den ekonomiska teori som växte
fram under senare hälften av 1800-talet.
Hans teorier har haft ett genomgripande inflytande såväl på den nationalekonomiska
vetenskapen som på den ekonomiska politiken. Hans förslag om skatter och beslutsformer inom den offentliga sektorn har inspirerat den så kallade public choice-skolan.
DET FRÄMSTA vetenskapliga bidraget från

Wicksell är inom penningteorin. Centralbanker som Federal Reserve, ECB, Bank of
England och Riksbanken bygger idag sin
penningpolitik med målet låg och stabil inflation på den teori som utvecklades för mer
än 100 år sedan av Wicksell.
– Det är Wicksells idéer – inte John Maynard Keynes eller Milton Friedmans – som
styr den moderna penningpolitiken, konstaterar Lars Jonung.
EVELINA LINDÉN

av samhällsresurserna skulle göras utifrån
ett rättviseperspektiv.
Hägerstrand hade, enligt Eric Clark, en
vida känd kommunikativ förmåga vilket
var en viktig anledning till att hans forskning fick ett stort genomslag bland såväl
politiker som inom forskarvärlden.
– Tvärvetenskap och det personliga
och kreativa mötet mellan människor
var en hjärtefråga för honom, säger Eric
Clark och berättar att Hägerstrand spelade en viktig roll när Linköpings universitet organiserade sin forskning inom olika
temaområden.
Hägerstrand var kritisk till att Lunds
universitet började bygga institutioner
utanför stadskärnan, eftersom han menade att detta gjorde att de personliga
mötena mellan forskare minskade.
ULRIK A OREDSSON
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Banbrytaren Janne Rydberg

Rydbergs formel var startpunkten
Formeln som togs fram av fysikprofessorn Janne Rydberg och
innehåller den berömda ”Rydbergs konstant” lade grunden
för Niels Bohrs atommodell och
senare kvantmekaniken. Den nya
förståelse som kvantmekaniken
har gett oss har i sin tur lett till
tillämpningar som lasrar, lysdioder
och halvledarkomponenter som
finns i våra datorer, för att nämna
några.
Johannes ”Janne” Rydberg (1854–1919)
studerade spektrallinjerna, det vill säga
ljus med specifika färger eller våglängder
som emitteras från eller absorberas av olika grundämnen. Han upptäckte en regelbundenhet i vågtalen av spektralserierna.
EFTER IDOGT ARBETE fann Janne Rydberg
1888 en formel med vilken vågtalen i olika alkalimetallers spektra kunde beräknas.
Formeln innehåller en universell konstant,
som kallas Rydbergs konstant.
– Vad Rydberg fann var en matematisk
formel som stämde med de mönster som
bildas av spektrallinjerna och som forskarna redan på Rydbergs tid kunde studera i
laboratoriet. Varför formeln stämde så väl
som den gjorde kunde Rydberg inte förstå då, säger Anne L’Huillier, professor i
atomfysik.
Rydbergs formel är historiskt betydelsefull eftersom den ledde nobelpristagaren
Niels Bohr till sin, förvisso inte helt korrekta, atommodell. Den i sin tur ledde till utvecklandet av kvantmekaniken, men detta
skedde efter Rydbergs död, berättar Anne
L’Huillier.
Kvantmekaniken är en övergripande teori som beskriver de fundamentala fysikprocesserna på atomära och subatomära
nivåer. Den utvecklades 1925–1926 av Erwin Schrödinger, Paul Dirac och en rad andra stora fysiker.

Janne Rydberg har fått en konstant uppkallad efter sig. foto: ub

– Att förstå fysiken bakom Rydbergs
formel var en motivation för dessa forskare. Det är fortfarande samma teori som vi
använder idag för att beskriva och förstå
materia, säger Anne L’Huillier.
DEN ÖKADE FÖRSTÅELSEN av naturen som

kvantmekaniken har lett till har i sin tur
möjliggjort många tillämpningar i dagens
vardagsliv, exempelvis lasrar, atomur och
GPS, supraledande magneter samt magnetisk resonanstomografi – en teknik som
idag finns på våra sjukhus.
– Idag läser studenter världen över om
Rydbergs formel i kurser som handlar om
atomfysik och kvantmekanik. Rydbergs
konstant används av forskare i vitt skilda
områden av modern naturvetenskap. Det
han gjorde var väldigt viktigt för vetenskapen, säger Anne L’Huillier om en av Lunds
universitets mest namnkunniga professorer – om vilken det sägs att han under sin
livstid hyllades mer utomlands än i sitt eget
hemland.
TIINA MERI
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Digert progra
Fysikern Helmuth Hertz
och kardiologen Inge Edler
låg bakom den
medicinska ultraljudsdiagnostiken. foto:
per lindström

Banbrytarna Edler och Hertz

Pionjärerna inom
ultraljudsdiagnostiken
En lundauppfinning av stort
internationellt värde för miljoner
patienter är ultraljudsundersökningarna. De utvecklades i början av 50-talet av kardiologen
Inge Edler och fysikern Hellmuth
Hertz, med viss hjälp från Kockums och Siemens.
Initiativet kom från Inge Edler, som letade efter sätt att bättre kunna ställa diagnos på vissa hjärtfel. Radar kanske? Nej,
men möjligen ultraljud, menade Hellmuth Hertz som hört att Kockums verkstäder kontrollerade svetsfogar med
hjälp av ultraljud. De båda forskarna fick
låna en liknande utrustning av Siemens,
och provade först tekniken på sig själva.
Principen bakom ultraljud är densamma som för ett ekolod: man mäter ekot
från ljud som skickats in mot olika vävnader. Tekniken användes först vid hjärtundersökningar, men används nu också för
att studera fostertillväxt, blodkärl, bihåleproblem med mera.
– Kvaliteten på utrustningen blir allt

30

bättre och man kan se allt mer på ultraljudsbilderna. Det finns nu också ett
kontrastmedel som kan sprutas in vid
vissa ultraljudsundersökningar, som är
mer skonsamt än de kontrastmedel som
används i andra sammanhang. Själva undersökningen är ju också fri från strålning och därmed skonsam för patienten, säger överläkaren i radiologi Karin
Fristedt på Helsingborgs lasarett.
Det pågår också mycket forskning
för att använda ultraljud i nya sammanhang. Här är några exempel på vad olika
LU-forskare arbetat med:
• att separera cancerceller från andra
celler i blodprover
• kontrollera barnets tillstånd under en
pågående förlossning
• rena blodet från fettpartiklar vid en
hjärtoperation
• bedöma tumörer i äggstockarna
• sortera celler inför en stamcellstransplantation
• skilja mellan farliga och ofarliga plack
(beläggningar) i halspulsådern.
INGEL A BJÖRCK

Under två års tid har jubileumskansliet kämpat för att samordna alla
initiativ från verksamheten till ett
jubileumsprogram. Måndagen den
19 december invigs jubileet – på
dagen 350 år efter att dokumenten
om Lunds universitets grundande
skrevs under.
– Äntligen är vi framme vid genomförandefasen, efter allt planerande, säger Louise Pierce, en av tre anställda på jubileumskansliet.
Redan 2011 beslutades det att LU skulle
fira sitt 350-årsjubileum, och det tillsattes
en jubileumskommitté för att börja samla
in idéer och dra upp riktlinjerna för firandet.
Så småningom skapades ett jubileumskansli
för att ta tag i den mer handgripliga plane-

Jubileumskurs i
Ta chansen att skaffa dig ett diplom
i allmänbildning. Som en del av
universitetets jubileumsfirande arrangerar biologen Marie Dacke och
kemisten Ulf Ellervik under nästa
år en fakultetsövergripande kurs i
allmänbildning.
– Vi vill visa på universitetets
enorma bredd och bjuda in alla att
ta del av den forskning som pågår
här, säger de.
Med start den 18 januari rullar en diger
serie kvällsföreläsningar igång. Såväl allmänheten som universitetets anställda och
studenter är välkomna att förkovra sig. Sammanlagt 36 programpunkter från alla olika
fakulteter ingår, med avslutning den 18 december 2017. Förutom föreläsningar innefattar kursen även konstutställningar och
teaterrepetitioner.
Kursdeltagarna får varsin gammaldags
tentamensbok, som stämplas vid varje före
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m under tretton månader
ringen. När de gjorde sin första rekognosering ute i verksamheten för två år sedan var
det trögt med att få in konkreta idéer.
– Det var för abstrakt och för långt fram i
tiden. Men på slutet blev det ketchupeffekten – allt kom på en gång. Nu finns det ett
stort engagemang.
DET TRYCKTA JUBILEUMSPROGRAMMET är

på 180 sidor. Intresset för invigningen har
överträffat alla förväntningar. Från början
var tanken att bjuda på glögg och pepparkakor i Lundagård i samband med en liten
ceremoni i aulan. Nu har aulan har visat sig
alldeles för liten för invigningsceremonin,
som därför kommer att streamas i flera andra stora salar samtidigt.
– Vi har skalat upp invigningen efter hand
när vi förstått hur stort intresset är. Nu blir

Louise Pierce och hennes kollegor på jubileumskansliet har bråda dagar.

det ceremoni och invigningsyra i atriet under dagen och brakfest för tusen personer
– medarbetare, studenter och universitetets
vänner – på kvällen, säger Louise Pierce.

allmänbildning öppen för alla

Ulf Ellervik och Marie Dacke ligger bakom
jubileumskursen.

läsning. Den som samlar på sig stämplar från
alla fakulteter/områden kommer att få ett
diplom av rektor. Dessutom kommer det att
delas ut ett pris till den som gått på flest föreläsningar.
– Med hjälp av tentamensboken kommer
vi i slutänden att kunna utse vår mest allmänbildade (aktiva) deltagare, säger Ulf Ellervik.
Det går dock inte att få något akademiskt poäng för kursen, det var inte möjligt
att få till stånd en sådan lösning. Däremot
får kursdeltagarna chansen att besöka en
LUM NR 8 | 2016

lång rad platser inom universitetet i Lund,
Malmö och Helsingborg.
– Detta blir intressant inte bara för allmänheten, utan även för de anställda som
ofta rör sig på en relativt liten del av universitetet, säger Marie Dacke.
Idén till den fakultetsövergripande kursen i allmänbildning fick Ulf Ellervik och Marie Dacke under ett möte inför jubileumsåret. Vad har då varit roligast i arbetet med att
planera och organisera programmet?
– Bredden och entusiasmen. Det är otroligt stor bredd. Dessutom har ingen tillfrågad föreläsare tackat nej till att delta, säger
Marie Dacke och Ulf Ellervik.
LENA BJÖRK BLIXT
FOTNOT. Kursprogrammets innehåll inklusive
alla datum och lokaler kommer att publiceras på www.lu.se/350

Se på en kort film där Marie Dacke och Ulf
Ellervik berättar om kursen i allmänbildning.
www.youtube.com/LundUniversity

Under jubileumsåret kommer det, bland
mycket annat, att hållas fem vetenskapsveckor och två kulturveckor. Alla som är
intresserade kan också gå en jubileumskurs
i lundensisk bildning (se artikel nedan). Det
kommer också märkas att universitetet firar
350 år ute i staden på olika sätt: till exempel kommer en jätte-hjärna att installeras
på Stortorget under vetenskapsveckorna,
för att signalera till lundaborna att nu händer det något.
– Efter invigningen är utställningen ”Peder Winstrup och konsten i hans tid” på Historiska museet nästa programpunkt. Det är
en chans att se utvalda verk från Lunds universitets fina konstsamling, säger Louise
Pierce.
TEXT & FOTO: JENNY LOFTRUP

Läs mer om jubileet på www.lu.se/350

Jubileumskursens
första föreläsningar
18 JANUARI Konsten att njuta. Hur
hänger molekyler, lukter och känslor
ihop? Professor Ulf Ellervik. Kl 19.00–
20.00, LTH. Lokal meddelas senare.
23 JANUARI Varför dominerar
okritiskt tänkande på jobbet? Varför
slutar vi tänka kritiskt på jobbet? Professor Mats Alvesson belyser begreppet
”funktionell dumhet”. Kl 19.00–20.00.
Lokal meddelas senare.
1 FEBRUARI Mänskliga rättigheter
– vad är det? Professor Lena Halldenius.
Kl 19.00 – 20.00. Lokal meddelas senare.
6 FEBRUARI Kan juridiska lösningar vara smarta? Kan juridik vara innovativ? Docent Ulf Maunsbach Kl 19.00
– 20.00 Pufendorfsalen, Lilla Gråbrödersgatan 3, Lund.
15 FEBRUARI Var går gränsen i sökandet efter ny kunskap? Professor
Nils-Eric Sahlin om viktiga etiska dilemman inom medicinsk forskning. Kl 19–
20.00, Fernströmsalen, BMC, Sölvegatan
19, Lund.
Se hela programmet på www.lu.se/350
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boken.
REDAKTÖR: JENNY LOFTRUP

DAVID WÄSTERFORS

Våld
(Liber)

Cecilia Fredriksson, professor i
etnologi och konsumtionskultur

Vem ska läsa
À la mode?
– Förutom studenter, alla som är
intresserade av skandinaviskt mode
och trender i skärningspunkten
mellan kultur, kommers och konst.
Det historiska perspektivet är
också närvarande i boken som är en
antologi. Mode är mycket mer än
bara kläder och det förutsätter att
vi har möjlighet att tro att vi kan bli
någon annan, att vi faktiskt kan bli
någon annan med hjälp av mode.

Prylbantning är status bland
medelklassen, men nu är det jul
– hur går det då?
– Det är en utbredd trend bland
medelklassen att vilja
konsumera mindre. Det
fina är att vara sparsmakad, inte att handla
mycket. Det ställs på sin
spets i juletid, det blir
jobbigt. Julen i vår kultur är en manifestation
över konsten att ge och
få. När vi vadar fram
bland klappar och papper kommer
det stora ifrågasättandet av vår
konsumtion.

IDA DE WIT SANDSTRÖM (RED) §
CECILIA FREDRIKSSON (RED)

À la mode
– Mode mellan konst,
kommers och kultur
(Makadam)
32

Våld kan vara lika påtagligt som en framrusande pansarvagn eller flyktigt
som ett ögonkast, skriver författaren, som i boken utforskar hur tänkare
och forskare skriver om våld. Det handlar om våld från en rad olika perspektiv, bland annat om hur vissa människor utvecklas till att bli extremt
brutala, om politiskt våld och om våldets ovanlighet. Trots att våldet alltid
finns närvarande i fiktionen, som underhållningsvåld, så är människans
natur övervägande fredlig. David Wästerfors är sociolog och har skrivit
boken i samband med ett projekt om våldsfall i statlig ungdomsvård.

MARIE CRONQVIST OCH ALEXANDER MAURITS

Det goda seminariet
(Makadam)
Fokus i boken ligger på forskarutbildningen och hur nya generationer
forskare danas i seminarierummet. Det är här de höga tankarna ska tänkas och ventileras i demokratisk anda. Men det finns också doktorander
som upplever att de får knäckande men inte konstruktiv kritik under seminarierna. Boken tar upp vilken typ av makthierarkier som är vanliga
och hur viktig seminarieledaren är för att skapa en god lärandemiljö.

GUNNAR BROBERG

Nattens historia
(Natur och Kultur)
Dygnets mörka halva har fått sin historia av idé- och lärdomshistorikern
Gunnar Broberg. Han tar oss genom 1000 år av den nordiska natten.
Läsaren får bekanta sig med älskande par, mördare, festprissar, drömmarna – som går från att vara varsel till att tolkas på psykoanalytiskt vis
av Freud. Från den mörka medeltiden, när vi kurade nära varandra under
natten för att hålla värmen, via upplysningen och romantikens svärmeri i
natten. Med elektriciteten rubbas balansen för gott mellan natt och dag.

BJÖRN MAGNUSSON STAAF, FREDRIK TERSMEDEN
& PETRA FRANCKE (RED.)

Lunds universitet under 350 år
– Historia och historier
(Lunds universitet)
Denna populärvetenskapliga bok i coffe table-format förmedlar de stora dragen i Lunds universitets utveckling under 350 år,
samtidigt som den lyfter fram ett galleri av spännande personer
och intressanta händelser. Utöver de två huvudförfattarna som
har skrivit de kronologiska kapitlen medverkar en åtta skribenter från LU med kortare tematiska avsnitt. Boken har fler än 500
bilder och har tagits fram inför universitetets 350-årsjubileum.
Se även Listan på sidan 25.
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folk.

Ett av Lunds universitets
två nya jubileumsfrimärken
föreställer de unga diabetesforskarna Anna Edlund och
Jones Ofori. De tycker det
är roligt att ha hamnat på
ett frimärke – men det kom
som en fullständig överraskning för dem båda.

Diabetesforskarna Anna Edlund och
Jones Ofori pryder
det ena jubileumsfrimärket tillsammans
med MAX IV.

foto: kennet ruona , frimärksdesign: gustav mårtensson , gravering: lars sjööblom

Ovetande forskare blev frimärke
– Vi visste förstås att vi blivit fotograferade.
Det var en fotograf här på CRC, Clinical Research Centre, för ett par år sedan och tog
bilder på lokalerna, labben och människorna.
Men bilderna skulle vara till olika broschyrer,
inte till något frimärke, säger Anna Edlund.
Det som hände sedan var att fotona lades i LUs bildbank, som Postnord använde
för att välja motiv till jubileumsfrimärkena.
Bilden på Anna och Jones sågs som en bra
illustration av ung forskning med internationell prägel. Frimärksproduktionen sattes
igång – dock utan att forskarna själva var
informerade.
– Adressen de hade till mig var fel, så jag
fick aldrig något mejl om saken, säger Jones Ofori.
– Till mig hade de rätt adress, så jag fick
ett par mejl. Men jag läste dem aldrig, för
jag trodde de var spam. Det fanns ju inget
skäl till att jag skulle få brev från Postnord,
tyckte jag… säger Anna Edlund.
Som väl är har de båda forskarna bara
blivit glada över att plötsligt ha förvandlats
till frimärksbilder.
– Alla vänner och bekanta tycker det är
häftigt att vi hamnat på ett frimärke. Vi får
väl se till att köpa en del märken själva, så
att våra barn och barnbarn kan få dem fram
över! säger de.
LUM NR 8 | 2016

Båda ingår i en forskargrupp som leds
av professor Lena Eliasson. Anna Edlund är
postdoc-forskare och studerar diabetes hos
patienter med den ärftliga lungsjukdomen
cystisk fibros, CF. Så mycket som hälften av
alla vuxna CF-patienter får en speciell form
av diabetes kallad ”CF-relaterad diabetes”.
CYSTISK FIBROS ledde förr till en tidig död,
men bättre behandling har nu höjt patienternas medellivslängd betydligt. Det innebär att de kan hinna få diabetes, vilket gjort
kopplingen mellan CF och diabetes till ett
aktuellt nytt forskningsområde.
– Vi tror att det protein som är muterat
och felaktigt vid CF inte bara påverkar lungorna utan också insulinutsöndringen, säger
Anna Edlund. Hon har fått forskningsanslag
från en patientorganisation i Storbritannien,
där CF är en vanligare sjukdom än i Sverige.
Jones Ofori är doktorand och forskar om
mikroRNA i de insulinproducerande betacellerna. MikroRNA är en typ av genetiskt material som ansetts ointressant eftersom det
inte kodar för proteiner. Nu har det tvärtom
visat sig ha en viktig roll, eftersom det bidrar
till regleringen av olika geners aktivitet. Detta kan spela in vid olika sjukdomar.
– Vi har till exempel funnit att mikroRNA
i betacellerna från patienter med typ 2-dia-

betes ser annorlunda ut än mikroRNA i betaceller från friska personer, säger Jones Ofori.
HAN ÄR FRÅN GHANA och kom ursprung-

ligen till LU för att läsa ett masterprogram i
molekylärbiologi och bioteknik.
– Masterutbildningen i Sverige var gratis
då, och kursen i Lund verkade mycket intressant. När den var klar fick jag en doktorandtjänst här. Jag hoppas kunna fortsätta
forska antingen vid LU eller någon annanstans efter disputationen nästa år, berättar
han. Fast det lär inte bli i Ghana i så fall –
där finns visserligen diabetes som sjukdom,
men ingen diabetesforskning på högre nivå.
INGEL A BJÖRCK

ANNA EDLUND & JONES OFORI
GÖR: diabetesforskare vid Clinical
Research Centre i Malmö
INTRESSEN: loppmarknader och
TV-serier som Westworld och Game
of Thrones (Anna), fotboll och gospelmusik (Jones)
FAMILJ: sambo, snart 6-årig son och
3-årig dotter (Anna), hustru och
snart 2-årig dotter (Jones)
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Stöd våra studenter – donera till stipendier!
Din donation går till Lunds universitets stipendiestiftelse.
SMS:a ”Stipendier50kr” till 72370 för att donera 50 kr, eller sätt in valfritt belopp
via pg 58993-7 eller bg 830-6599. Märk din gåva ”Stipendier”.
Alla gåvor är välkomna!

Lunds universitets donationskampanj
– för en bättre värld
www.donationskampanj.lu.se
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gästtyckaren.
Med en 12-rätters måltid, en kronprins som hedersdoktor
och en festbal på Akademiska Föreningen, blev universitetets
200-årsjubileum den största akademiska festen i Lunds historia. Sverker Oredsson, professor emeritus i historia, beskriver
hur universitetsjubileer präglas av sin samtid.

Universitetsjubileer genom tiderna

P

å Karldagen den 28 januari 1668 invigdes Lunds universitet. Läroanstalten hade tillkommit efter en maktkamp
i regeringen. Riksdrotsen Per Brahe kämpade för Jönköping, men rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie,
som pläderade för Lund, vann kampen.
Då Lunds universitet 1718 kunde fira 50-årsjubileum, var kungen, Karl XII, i Lund, men anledningen var att förbereda ett fälttåg
mot Norge. Fälttåget slutade med ett skott den 30 november i
Fredrikshald.
UNIVERSITETETS 100-ÅRSJUBILEUM fira-

UNIVERSITETETS 250-ÅRSJUBILEUM firades i september 1918 i för-

sta världskrigets slutskede. Dessutom rådde under åren 1917 och
1918 hungersnöd, och spanska sjukan började märkas. Även 1918
blev en kronprins hedersdoktor, alltså Gustav Adolf. Jubileumsfesten dominerades av universitetets
rektor, Johan Thyrén, en man med rykte
om väldig lärdom och stor vältalighet.
Dessutom var han i viktiga frågor djupt
konservativ och kämpade energiskt mot
kvinnors rösträtt.
Två viktiga minnen finns från 1918
års jubileum: ”Mannen som bryter sig
ut ur klippan”, gåva från Lunds stad, och
Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet.

”Festen började klockan
fem på eftermiddagen och
fortsatte med bal till över
klockan fyra följande morgon.
Därefter vilade man sig en
dag och fortsatte sedan med
doktorspromotioner under
fyra dagar.”

des inte på Karlsdagen utan på Adolfsdagen den 23 juni, för kungen hette
Adolf Fredrik. Festen började klockan
fem på eftermiddagen och fortsatte
med bal till över klockan fyra följande
morgon. Därefter vilade man sig en dag
och fortsatte sedan med doktorspromotioner under fyra dagar.
Långt viktigare än universitetsjubileet var den försiktiga början samma år
på ett länssjukhus. Universitetet inköpte
en tomt vid Paradisgatan. Början på lasarettet utgjordes av två patientplatser.
Universitetets 150-årsjubileum firades inte, däremot hölls ungefär samtidigt reformationsjubileum och Karl XII-jubileum.
ANNORLUNDA VAR DET 1868 vid 200-årsjubileet. Då, i slutet av
maj, firades den största akademiska festen i Lunds historia. Både
kungen, Karl XV, och hans bror, kronprins Oscar, var närvarande.
Oscar blev också hedersdoktor. Festen började med högmässa,
fortsatte med jubileumshögtidligheter i Domkyrkan. Hedersgästerna åt en 12-rätters måltid i Biskopshuset. Så småningom öppnades
en festbal på Akademiska Föreningen med över 800 deltagare.
Vad man inte nämnde vid detta tillfälle var att kvinnor inte
hade tillträde till universiteten, men frågan hade väckts, i riksdaLUM NR 8 | 2016

gens bondestånd, och 1873 tog riksdagen beslut i frågan. I efterhand får sägas att detta är den största förändringen i universitetens historia.

300-ÅRSJUBILEET har nyligen ägt rum,
i juni för 49 år sedan. Radikal vänster
satte sin prägel på jubileet. Tre slagord sammanfattade kampen:
”Stoppa UKAS!”, ”Heath go home!” och ”Vems är universitetet?” UKAS var förslaget till fasta studiegångar. Heath var USA:s
ambassadör, impopulär på grund av Vietnamkriget, och det sista
slagordet markerade att studenterna skulle vara universitetets huvudpersoner.
Universitetets avgående rektor, Philip Sandblom, höll högtidstalet ”Universitetets roll i våldets värld”. Vid jubileumstillfället
höll den teknologiska undervisningen och forskningen på att växa
fram, det förmodligen viktigaste i Lunds stads och universitetets
historia under 1900-talet. Detta nämndes inte i det stora historieverket, som kom till jubileet.
SVERKER OREDSSON,
PROFESSOR EM, HISTORIA

35

på jobbet.

Att arbeta hemma
utmanar hierarkier på jobbet
HEMARBETE. Kanske är det så att

vissa personers status på jobbet bygger på att de alltid är där
och att de arbetar väl synliga på
sitt kontor. Men maktordningen
utmanas när fler – särskilt yngre –
arbetar mer på distans. Fokus kan
flyttas till vad man egentligen gör
och resultatet, som man förväntas
kunna visa upp.
Calle Rosengren driver forskningsprojektet
”Ska du gå hem redan?” tillsammans med
Mikael Ottosson på Arbetsmiljöhögskolan
vid Lunds universitet. Det fokuserar på arbetsmiljö och psykosociala villkor för kunskapsintensiva arbetsplatser, som till exempel Lunds universitet. Idén till projektet
föddes delvis ur personlig frustration.
– Jag fick tidigare höra att jag kom sent
och gick tidigt. Att jag jobbade på tåget och
hemma, eller det faktum att jag publicerade mig framgångsrikt verkade spela mindre
roll, säger Calle Rosengren, som bor med
familj i Malmö, men som doktorand pendlade till Kristianstad.
EN NATIONELL ENKÄT inom projektet visar

att en stor andel av den yrkesarbetande befolkningen arbetar på distans. Under den
senaste tioårsperioden har antalet som delvis arbetar hemma ökat stadigt. För att attrahera yngre medarbetare behöver företag
och organisationer kunna erbjuda flexibilitet som underlättar balansen mellan familj
och jobb. Att uppleva att man själv kan styra
över sitt arbete är en känd friskfaktor.
– Problemet kommer när förväntningarna är otydliga, då utelämnas vi åt att kontrollera varandra på jobbet. När man jobbar
i en kunskapsintensiv verksamhet kan man
sällan peka på ett resultat varje dag, vi till36

Calle Rosengren är med och driver forskningsprojektet ”Ska du gå hem redan?”. foto: privat

verkar inte något synligt och det förstärker
otydligheten.
Vårt arbete är för de flesta av oss en viktig del för vår identitet, vem vi är på jobbet definierar oss – för oss själva och andra. De medarbetare som får sin självbild
hotad av att folk får komma och gå som
de vill har ofta byggt upp sin ställning på
jobbet under många år, då de troget har
varit på plats. Om man beskriver arbetsplatsen som en scen där vi spelar våra roller, till exempel god chef, effektiv sekreterare eller hårt arbetande medarbetare, så
rycks mattan undan om inte alla är där och
spelar sin roll.
– Många gestaltar en hårt arbetande
människa genom att vara synliga, ofta långa
dagar ofta på ett stort kontor. Men kanske

vet ingen vad de egentligen gör? Chefer behöver bli bättre på att tydligt kommunicera
vad medarbetarna förväntas uppnå och om
och när det är okej att jobba hemma.
CALLE ROSENGREN MENAR att det kan vara

en smärtsam process att lyfta denna problematik på arbetsplatsen, men att det behöver göras om det finns mer eller mindre
dolda konflikter.
– För när arbete inte nödvändigtvis är detsamma som närvaro på jobbet så ökar fokus
på vad som faktiskt görs. Det blir nödvändigt att prata om hur vi synliggör och värderar arbetsinsatser. Vill man attrahera yngre
personer så går det inte att bara premiera en
kultur som bygger på närvaro och synlighet.

												

JENNY LOFTRUP
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på gång.
16 DECEMBER Julkonsert med Lunds universitets brassband under ledning av Roger
Andersson. Solist: Johan Odin, soprankornett.
Kl 19.00 Maria Magdalena kyrka, Lund.
17 DECEMBER Julkonsert med Lunds
akademiska kör. I pausen bjuds det på glögg
och pepparkakor. Fri entré. Biljetter kan hämtas ut i förhand på Biljettbyrån för 20 kr. Resterande fribiljetter delas ut med start en timme

före konsertstart. Kl 16.00 Aulan, Universitetshuset, Lund. Info sofia.rydberg@odeum.lu.se
19 DECEMBER Jubileumsyra. Nu startar
äntligen universitetets 350-årsjubileum! Detta firar vi med jubileumsyra i Universitetshuset, kl 10.00–14.00. Info och program: www.
lu.se/350
21 DECEMBER 2016–26 FEBRUARI 2017
Utställning. Peder Winstrup och konsten

i hans tid. Konstverken i utställningen kommer från Lunds universitets konstsamling. Info:
www.historiskamuseet.lu.se/pa-gang/pederwinstrup-och-konsten-i-hans-tid Kl 11.00–
16.00 Historiska museet, Kraftstorg 1, Lund.
18 JANUARI Start för jubileumskursen
i allmänbildning. Se sidan 30–31 och www.
lu.se/lunds-universitet-350-ar/om-programmet/jubileumskursen.

mics. A spatio-temporal perspective”. Kl 10.00
Världen, Geocentrum 1, Sölvegatan 10, Lund.
Julius Scherzinger: ”Neutron irradiation
techniques”. Kl 13.15 Fysiska institutionen, föreläsningssal Rydberg, Sölvegatan 14 A, Lund.

parsimonious modelling techniques”. Kl 10.00
Geocentrum 1, Världen, Sölvegatan 10, Lund.

disputationer.
16 december
Kristoffer Ekberg i historia: ”Mellan flykt
och förändring. Utopiskt platsskapande i
1970-talets alternativa miljö”. Kl 10.15 i LUX
aula övre, LUX, Helgonavägen 3, Lund.
Charlie Järpvall i mediehistoria: ”Pappersarbete. Formandet av och föreställningar
om kontorspapper som medium”.
Anna Topczewska i spanska med litteraturvetenskaplig inriktning: ”Sin título.
Operaciones de lo visual en 2666 de Roberto
Bolańo”. Kl 10.15 i sal C121, LUX, Helgonavägen 3, Lund.
Kristoffer Mattisson i folkhälsovetenskap med inriktning epidemiologi: ”Commuting, health, and welbeing. Mode and
duration matters”. Kl 9.00 Segerfalksalen, Wallenberg Neurocentrum, Sölvegatan 17, Lund.
Magnus Arnell i industriell automation: ”Performance assessment of wastewater treatment plants – multi-objective analysis
using plant-wide models”. Kl 10.15 i sal M-huset, Ole Römers väg 1, Lund.
Yusak Budi Susilo i teknisk mikrobiologi: ”Staphylococcus aureus toxins – influence
on food safety and animal health”. Kl 10.15 i
sal KC:B Kemicentrum, Naturvetarvägen 1218, Lund.
Gracijela Bozovic i klinisk medicin med
inriktning diagnostisk radiologi: ”Imaging in lung transplantation. Evaluation and
imaging of the lung in organ donors. Kl 13.00
Skånes universitetssjukhus i Lund.
Irene Sebastianutto i biomedicin med
inriktning neurobiologi: ”Striatal signaling
in the treatment of Parkinson´s disease”. Kl
13.15 i Segerfalksalen, Wallenberg Neurocentrum, BMC, Sölvegatan 17, Lund.
Mikhail Marynovich i kulturgeografi
och ekonomisk geografi: ”General purpose
technology diffusion and labour market dynaLUM NR 8 | 2016

17 december
Eric Pudney i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning: ”Scepticism and belief
in English witchcraft drama, 1538-1681”. Kl
10.15 hörsalen, Språk- och litteraturcentrum,
Helgonabacken 12, Lund.
Anna Cappi i idé- och lärdomshistoria:
”Den haltande kontinenten? Autenticitet och
ekonomisk frihet hos José Marti”. Kl 13.15 i sal
B152, LUX, Helgonavägen 3, Lund.
Caroline Ulfsdotter Nilsson i klinisk
medicin med inriktning anestesiologi och
intensivvård: ”Studies on anticoagulants
with viscoelastic hemostatic assays”. Kl 9.15
föreläsningssal F3, Centralblocket, Skånes universitetssjukhus, Lund.

19 december
Behnaz Pirzamanbein: ”Reconstruction of
past European land cover based on fossil pollen data: Gaussian Markov random field models for compositional data”. Kl 9.15 Annexet,
Sölvegatan 20, Lund.
Sandra Kopljar: ”How to think about a
place not yet: studies of affordance and sitebased methods for the exploration of design
professionals´expectations in urban development processes”. Kl 13.15 Fullskalelabet, A-huset, Sölvegatan 24, Lund.

20 december
Florian Sallaba: ”Biophysical and human
controls of land productivity under global
change: development and demonstration of

21 december
Maria Navasa Guasch i värmeöverföring:
”Three-dimensional multiphysics modeling of
reversible solid oxide electrochemical cells for
degradation studies”. Kl 10.15 i hörsal A, Mhuset, Ole Römers väg 1, Lund.
M. Mahdi Ghazaei Ardakani i reglerteknik: ”On trajectory generation for robots”.
Kl 10.15 i hörsal M:B, M-huset, Ole Römers
väg 1, Lund.
Cristina Teixeria: ”Barley malt products
for improved intestinal health”. Kl 9.15 hall F,
Kemicentrum, Naturvetarvägen 14, Lund.

2 februari
Veronika Lunina: ”Multivariate modelling
of energy markets”. Kl 10.15 Holger Crafoord
Ekonomicentrum, EC3:210, Lund.
Följande disputationer har ägt rum:
Hans Olsson i global kristendom och interreligiösa relationer: ”Jesus for Zanzibar.
Narratives of pentecostal blonging, Islam, and
Nation”.
Maria Simonsen i bok- och bibliotekshistoria: ”Den skandinaviske encyklopædi.
Udgivelse och udformning af Nordisk familjebok & Salomonsens konversationsleksikon”.
Andreas Seland i religionsfilosofi: ”Divine suspense. On Kierkegaard´s Frygt og Bæven and the Aesthetics of Suspense”.
Mia Abels i klinisk medicin med inriktning experimentell endokrinologi: ”The
role of CART in islet function”.
Simon E. Regnéll i klinisk medicin med
inriktning endokrinologi: ”Fat metabolism
in type 1 diabetes”.
Robert Wilhelm Koivula i biomedicin
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Hur bearbetas
negativa upplevelser
under sömnen?
Seminarium med Edward PaceScott, professor i psykiatri och
sömnforskare vid Harvard Medical
School. Seminariet handlar om ifall
vi kan bearbeta negativa upplevelser under sömnen, eller om det
snarare är så att sömnen befäster
minnen av negativa erfarenheter.
Det hålls på engelska under
rubriken: Sleep effects on the consolidation and generalization of
fear conditioning, extinction and
habituation.
19 januari kl 15-17, Institutionen för psykologi, Hus P, rum P206

med inriktning genetisk epidemiologi:
”Lifestyle and glycaemic controll before and
after the onset of type 2 diabetes”.
Sofia Löfvendahl i folhälsovetenskap
med inriktning hälsoekonomi: “Burden
of disease in psoriasis and psoriatic arthritis.
Occurrence, healthcare use, costs and health
outcomes”.
Abhishek Niroula i biomedicin med inriktning medicinsk strukturbiologi: ”Tools
and pipelines for interpreting the impacts of
genetic variants”.
Abdulemir Ali i klinisk medicin med inriktning ortopdi: “ Pain, function, and dissatisfaction after total knee arthroplasty”.
Charlotta Hedner I laboratoriemedicin
med inriktning patologi: ”Prognostic biomarkers in upper gastrointestinal adenocarcinoma”.
Marianne Sjöland i historia: ”Historia
från tidskriftsredaktionen. En komparativ studie av Populär historias och History Todays historieskrivning”.
Oliver Patschan i klinisk medicin med
inriktning urologi: ”Stage T1 bladder cancer
– aspects of diagnosis and treatment”.
Ola Kilsgård i immunteknologi: ”Proteomic profilling of bacterial host adaptation –
racing the red queen”.

Upptäck Backagården!
– det kompletta kurs- och konferenscentret mitt i natursköna Skåne.
Vi har nio moderna konferenssalar,
med senaste teknik. Nyrenoverat boende och en restaurang med menyer
enligt god skånsk tradition.

Stenskogen 735, 243 91 Höör, tel 0413-746 00, info@backagarden.se
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Mötesplats!

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

Åkersbergsgatan 3, · Höör tfn 0413–55 91 00 · www.akersberg.se
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Thomas Leffler i fysik: “Development
and application of optical diagnostics of alkali
vapours for solid fuel combustion”.
Hanna Martin I ekonomisk geografi:
“Innovation for talking grand challenges: cleantech industry dynamics and regional context”.
Emma Sandén i biomedicine med inriktning cancer-immunterapi: ”Experimental model of pediatric brain tumors. Establishment, immunophenotyping and clinical
implications”.
Susanna Whitling i klinisk medicin med
inriktning logopedi: ”Vocal loading and recovery”.
Charlott Kjölvmark i klinisk medicin
med inriktning infektionssjukdomar: ”Inflammatory mediators in the urine during infection and asymptomaic bacteriuria”.
Cecilia Frej i laboratoriemedicin med
inriktning klinisk kemi: ”The apoM/S1Pcomplex: its role in vascular inflammatory disease and interaction with S1P-receptors”.
Zachary T. Miers i elektroteknik: ”Systematic antenna design using theory of characteristic modes”.
Yann Gallo i förbränningsmotorer:
”Late cycle soot oxidation in diesel engines”.
Tobias Hey i vattenförsörjnings- och
avloppsteknik: ”Municipal wastewater treatment by microsieving, microfiltration and forward osmosis – concepts and potentials”.
Marianne Alanko Blomé i klinisk medicin med inriktning infektionssjukdomar:
”Blood bome viruses (HIV, HBV and HVC)
among participants of a Swedish needle exchange program”.
Cecilia Frej i laboratoriemedicin med
inriktning klinisk kemi: ”The apoM/S1Pcomplex: its role in vascular inflammatory disease and interaction with S1P-receptors”.
Qian Guo i elektronik: ”Using coding
techniques for attacking post-quantum cryptographic assumptions and systems”.
Nils Holmberg i medie- och kommunikationsvetenskap: ”Effects of online advertising
on children´s visual attention and task performance during free and goal-directed internet
use. A media psychology approach to children´s
website interaction and advert distraction”.
Erdzan Hodzic i strömningsteknik:
”Analysis of flow dynamics and flame stabilization in gas turbine related combustors”.
Carlo Knotz i statsvetenskap: ”Getting
tough on unemployment. Essays on the politics of unemployment benefit reform in affluent democracies”.
Srilata Sircar i kulturgeografi och ekonomisk geografi: ”Between the highway and
the Red Dirt Track. Subaltern urbanization and
census towns in India”. Kl 13.15 Världen, Geocentrum 1, Sölvegatan 10, Lund.
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hänt.
ADMINISTRATIVT PRIS. Biologiska institutionens administrativa chef Monica Pardon har
fått Lunds universitets administrativa pris och
får 15.000 kronor för egen kompetensutveckling. Priset får hon bl.a. för ”sina ovärderliga
insatser i ett förändringsarbete från en mindre
till en storinstitution, vilket krävt både innovativt och strategiskt tänkande”.
PROJEKTANSLAG. Ulrika Forsberg, projektledare vid Fysiska institutionen, har fått
2,5 miljoner kronor från Birgit and Hellmuth
Hertz Foundation för projektet ”Neutron-deficient nuclei and the study of isospin symmetry”.
CANCERANSLAG. Cancerfonden delar ut
396 miljoner kronor till svensk cancerforskning, och av dem får LU drygt 70 miljoner
kronor. En av forskarna är Kristian Riesbeck, professor i klinisk bakteriologi vid Institutionen för translationell medicin. Han får
600.000 kronor per år i två år för att studera
hur magsårsbakterien Helicobacter pylori
samverkar med våra celler och bidrar till magcancer.

ledamöter vid 29 universitet och högskolor.
Det handlar om 55 personer och de med anknytning till Lunds universitet är förre generaldirektören Inger Andersson och förre universitetskanslern Lars Haikola.
NY HUVUDSEKRETERARE. Markku Rummukainen, professor vid Centrum för miljöoch klimatforskning tillträdde tjänsten som huvudsekreterare på Formas den 1 december.
SAMORDNARE. Tidigare miljöminister Lena
Ek, alumn och hedersdoktor vid LU har fått
uppdraget att bistå Regeringskansliet i arbetet
med ESS.
FORTEANSLAG. Forskningsrådet Forte har
delat ut 428 miljoner kronor till 23 forskningsprogram inom fem strategiska områden. Ett av
dessa är projektet UserAge vid Medicinska fakultetens som får nio miljoner kronor för perioden 2017–2019 till sin forskning om åldrande
och hälsa.

JUBILEUMSGRAN PÅ STORTORGET
Inför första advent fick jubileumskommitténs ordförande Göran Bexell förmånen
att tala inför tändningen av granen på
Stortorget, som universitetsjubileet till ära
är pyntad med jubileumssymboler.
foto: cecilia schubert

POSTDOKTORALT STÖD. För utveckling
av metoder för toxikologiska studier av luften på arbetsplatser ger AFA Försäkring årets
postdoktorala stöd på två miljoner kronor till
Christina Isaxon, aerosolforskare vid Ergonomi och aerosolteknologi.

LUM:s utgivning våren 2017

NOMINERINGSFOLK. Regeringen har utsett
nomineringspersoner för externa styrelse

TEGGERSTIPENDIUM. Två unga forskare
Jenny Klintman och Kristoffer von Stedink
får på 800.000 kronor för fortsatt forskning
kring leukemi och barncancer.

Tove Ullmark i laboratoriemedicin
med inriktning hematologi: ”Transcriptional regulation by the WT1 protein in leukaemic cells”.
Helena Cirenajwis i klinisk medicin
med inriktning onkologi: ”Molecular subtypes of melanoma. Biological and clinical signficance”.
Patrik Gilje i klinisk medicin med inriktning kardiologi: ”Biomakers in out-ot-hospital cardiac arrest and cardiogenic shock – with
focus on plasma microRNAs.
Markus Hjelm i vårdvetenskap med inriktning omvårdnad: ”Case management for
older persons with multi-morbidity. Experiences of an intervention from the perspectives o
folder persons, family members, case managers and health and social staff members”.
Übak Öreb´n i folkhälsovetenskap med
inriktning medcinsk strålningsfysik: ”Radiation and radionuclide measurements at
radiological and nuclear emergencies. Use of

instruments and methods intended for clinical
radiology and nuclear medicine”.
Leif Pierre i klinisk medicin med inriktning thoraxkirurgi: ”A new algorithm for
DCD pulmonary graft donation”.
Carl M Öberg i klinisk medicin med inriktning njurmedicin: ”Analysis of transvascular transport phenomena in the glomerular
and peritoneal microcirculation”.
Johan Fredriksson i matematik: ”Robust
and translation estimation in structure from
motion”.
Zachary T. Miers i elektroteknik: ”Systematic antenna design using theory of characteristic modes”.
Filip Szczepankiewicz: ”Imaging diffusional variance by MRI: the role of tensor – valued
diffusion encoding and tissue heterogeneity”.
Mikhail Shipliin: ”Surface structure and
catalytic activity of Pd and Fe oxide surface
and thin films”.
Sanna Alwmark: ”Terrestrial consequenc-

BIOLOGPRIS. Dennis Hasselquist, Bengt
Hansson, Helena Westerdahl och Staffan
Bensch, samtliga vid Biologiska institutionen
har fått Katma Award av Cooper Ornithological Society.
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Manusstopp

Utkommer

LUM 1

23 januari

10 februari

LUM 2

27 februari

17 mars

LUM 3

28 mars

21 april

LUM 4

11 maj

2 juni

es of hypervelocity impact – shock metamorphism, shock barometry, and newly discovered
impact structures”.
Olga Chkanikova: ”Sustainable supply
chain management in food retailing: insights
into corporate of managing supplier relationships”.
Anna Stöckl: ”Neurons against noise:
neural adaptations for dim light vision in hawkmoths”.
Yann Gallo: Late cycle soot oxidation in
diesel engines”.
Fahed Abou Nada: ”Phosphor thermometry: advances in technique development
and applications”.
Kamshat Tussupova: ”Supplying rural
Kazakhstan with safe water and sanitation”.
Joao Henriques: ”Modeling and simulation of intrinsically disordered proteins”.
Giuliana Zanchini: ”Modelling nutrient
transport from forest ecosystems to surface
waters: the model ForSAFE-2D”.
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Hallå Torbjörn von Schantz...
... rektor för Lunds universitet.

Med 350 år i backspegeln – hur ser
du på universitetets roll i framtiden?
– Universiteten har aldrig varit viktigare
än idag. Vi lever i en tid när fakta förnekas och vi mäter framgång genom gillningar på facebook. Populismen breder
ut sig. Ingen orkar läsa ett genomarbetat
dokument, utan vi vill ha oneliners som
på twitter.
Den första vetenskapsveckan nu
under jubileumsåret ställer frågan
om världen blir bättre. Vad tycker
du?
– Visst har vetenskapen bidragit till en
bättre värld. Medellivslängden ökar och
många tidigare dödliga sjukdomar innebär inte längre en dödsdom.
Vi utforskar den yttre rymden och verklighetens
minsta beståndsdelar.
Den digitala revolutionen har förändrat våra
kommunikationsmönster och vårt vardagsliv. Men
jag är oroad över utvecklingen i
världen. Först ryssarnas ockupation av
Krimhalvön, sen IS, främlingsfientlighet,
Brexit och Trump. Detta påverkar möjligheterna till internationell samverkan
kring de stora samhällsutmaningarna.

Hur påverkar detta oss och vår roll
som universitet?
– Jag är oroad över demokratin – vi har och
får problem som gör sig gällande långt
fram i tiden, bland annat inom klimatområdet. Hur ska de politiska systemen kunna fatta de obekväma beslut som behövs?
Vår roll är inte bara utbildning och forskning utan vi måste också kunna upplysa
och därmed påverka våra politiker.
Hur uppfyller vi rollen bäst – genom
utbildning eller forskning?
– Det ena utesluter inte det andra. Men
vi måste satsa mer på utbildning. Många
i USA, där de bästa universiteten finns,
saknar högskoleutbildning. Det är oerhört viktigt att utbilda unga människor
som en motvikt till både faktaresistens
och populism.
På vilket sätt ska vi satsa mer på
utbildning?
– Vi kommer inte att få ökade anslag i
framtiden utan snarare minskade – så
en utveckling av e-lärande är nödvändigt, liksom samarbete lärosätena mellan. Sverige är ett litet land. Vi måste prioritera bättre och för det krävs ett starkt

ledarskap som även kan nedprioritera
annat.
Vad kommer vi inte ha råd med?
– Vetenskapsrådet kommer inte att kunna fortsätta betala universitetens infrastruktur på samma sätt som tidigare.
Den misslyckade 1700-talssatsningen på att göra siden genom att
plantera mängder av mullbärsträd
som föda för silkesmaskar, utarmade universitetet på andra satsningar. Har vi råd att chansa i framtiden?
– Odlingen av mullbärsträd skedde inte
på vetenskaplig grund. Men visst måste
vi få chansa – ett visst risktagande ligger
i ett universitets natur.
Om du ser bakåt – vad känner du
dig extra stolt över som LU har
bidragit med under 350 år?
– Det handlar inte om enskilda saker eller händelser, utan vi har speglat civilisationens utveckling och bidragit till den.
MARIA LINDH
FOTNOT. Vetenskapsveckan ”Is the world
becoming a better place” pågår mellan 3
och 6 mars. Mer info: www.lu.se/350

