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Kvinnor blev
”bara” prodekaner
Koldioxidutsläpp
i Gudruns spår

STÄNDIGT
NYFIKEN

LASERKOLLAR
COLOSSEUM
2

LUM NR 9 | 2005

Lundalaser skonsam
undersökningsmetod

Lidar är enkelt uttryckt en sorts laserradar, ett sätt att göra mätningar på avstånd med hjälp av laserljus. En laserstråle av en viss våglängd skickas mot ett mål,
varpå man mäter den strålsignal man får
tillbaka. Atomfysikerna vid LTH har under ledning av professor Sune Svanberg

▼

Det var inte helt lätt för lundaforskarna att få tillstånd att göra mätningar på Colosseum, Italiens främsta kulturminne och högt på listan
över tänkbara terroristmål. Men när
tillståndet väl var klart så ﬁck de till
och med karabinjärpolisens hjälp
med att hålla eventuellt störande
nyﬁkna borta. På natten stod Lunds
universitets lidarbuss ensam på första parkett utanför Colosseum.

Rasmus Grönlund och Jenny Hällström arbetar med lidarmätningar på gamla byggnader. FOTO: INGELA BJÖRCK
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▼

Colosseum, Lunds domkyrka och
Lateranens baptisterium i Rom
har alla blivit laserundersökta av
lundagruppen.

använt tekniken för att mäta miljöföroreningar och andra ämnen i luften. Nu
utvecklar man tillsammans med Avdelningen för bebyggelsevård en helt ny
tillämpning för mätningar på historiska
byggnader.
– Det går att se skillnader mellan stenblock från olika århundraden, som visar
hur en byggnad reparerats eller byggts
om. Man kan också urskilja tidigare restaureringsförsök och de material som då
använts, liksom påväxt av alger och lavar, förklarar Jenny Hällström från Avdelningen för bebyggelsevård.
är metoden inte färdig,
utan håller på att utvecklas. Jenny och
hennes med-doktorand Rasmus Grönlund från Avdelningen för atomfysik arbetar intensivt med att lära sig tolka lidarmätningarnas resultat och förstå vad som
är vad i de data de får fram. Vilka signaler betyder sandsten, vilka betyder murÄN SÅ LÄNGE
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bruk, vilka betyder klorofyll, och så vidare.
– Just klorofyll syns väldigt bra, det
vet vi redan, säger Rasmus Grönlund.
har arbetat tillsammans nere i Italien, där Jenny hade ett stipendium från Svenska Institutet för att utveckla lidarforskningen
tillsammans med en italiensk forskargrupp. Svanberg-gruppen och den italienska gruppen är troligen de enda i
världen som använder lidar i samband
med kulturminnesvård, än så länge i alla
fall.
Men på en vägg går det väl att ta prover? Jovisst, så brukar den här sortens undersökningar annars gå till. Men att sätta
upp byggnadsställningar för att komma
åt högt belägna delar av Lunds domkyrka, katedralen i Parma, Colosseum eller Lateranens baptisterium i Rom, som
alla tillhört gruppens studieobjekt, skul-

le vara dyrt och omständligt. Att plocka
bort en bit av Colosseum vore kanske inte
ens tillåtet. Då är lidarmätningarna betydligt enklare att genomföra, och helt
oskadliga för den byggnad de gäller.

HAN OCH JENNY HÄLLSTRÖM

NATTARBETE ,

som vid Colosseum, krävs
inte alls tekniskt sett. Det gjordes av
praktiska skäl, för att man inte skulle störa eller störas av traﬁken på dagtid. Andra mätningar som gruppen gjort, bl.a.
på Övedskloster, har därför skett i dagsljus.
Forskarnas förhoppning är att metoden ska kunna användas bland annat
som hälsokontroll av viktiga byggnadsminnen. Då skulle man låta lidarbussens
instrument skanna av en del av en byggnad och undersöka dess tillstånd, för att
sedan återkomma fem eller tio år senare
och se om något förändrats.
INGEL A BJÖRCK
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Ännu inte jämställt
Den manliga dominansen bland dekanerna fortsätter.
De två nya dekaner som tillträder vid årsskiftet är båda
män. Men bland de nya prodekanerna ﬁnns det många
kvinnor. Det är sannolikt resultatet av AKKA – en ledarskapsutbildning för kvinnor inom akademin.
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Drar in licensmiljoner
Avdelningen för teoretisk kemi tjänar bra på MOLCAS
– ett egenproducerat datorprogram för kvantkemiska
beräkningar. Licenserna inbringar mellan en och två miljoner kronor om året.

13 Lokalkostnader minskar
Genom ett nytt avtal med Akademiska Hus sparar LU
mycket pengar på lokalhyror. Avtalet medger bl.a. kortare uppsägningstid av hyreskontrakt och gör det lättare att bara hyra delar av fastigheter.

16 Stormfälld skog miljöhot
Vanligtvis fungerar skog som renare av koldioxid. Men
eftersom så mycket skog fälldes av stormen Gudrun
är den svenska skogens upptag av koldioxid försvagat.
Dessutom avger de stormfällda ytorna egna utsläpp.

19 Energisk matte
Anna Blom har två stora intressen: forskning om kroppens immunförsvar och – varghundar! Häromåret blev
hon prisad som årets yngre forskare vid MAS. Prissumman använde hon till att åka till en hundtävling i Tyskland.

22 Förordar ﬂygransonering
Flyget är en stor miljöbov eftersom det avger massor av
koldioxid som göder växthuseffekten. Turismforskarna
Stefan Gössling och Michael Hall tycker att folk borde
begränsa sina ﬂygsemestrar.

31 Språkadjunkter i mängd
Om Karin Sarsenov, forskarassistent och studierektor
vid Institutionen för Öst- och Centraleuropastudier, vore
rektor för en dag skulle hon inrätta mängder av språkadjunkturer.
5
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AKKA har ökat jämställdheten
– bland prodekaner
– Två av fyra prodekaner vid Naturvetenskapliga fakulteten är kvinnor. Det hade aldrig inträffat utan
AKKA.
Det säger Jenny Emnéus, en av 31
kvinnor vid Lunds universitet som
deltagit i AKKA, en ledarskapsutbildning för kvinnor inom akademin.

AKKA står för Akademiska kvinnors ansvar och startades av universitetsledningen för ett år sedan. Den riktade sig till
kvinnor med viss erfarenhet av ledningsuppdrag och syftet var att inför höstens
dekanval få ﬂer kvinnor till posterna som
dekan och prodekan och även till val av
prefekter.
Vid nio tillfällen har kvinnorna i
AKKA mötts vid heldagsseminarier eller internat för att lära sig om ledarskap
och universitetets organisation. De har
medietränats och diskuterat akademiska glastak, och nu håller kursanordnarna

Inger Lövkrona, Cecilia Agrell och Kajsa
Widén på att utvärdera kursen.
– När kursen startade var det ﬂera som
undrade varför det bara var kvinnor som
ﬁck gå utbildningen, berättar Jenny Emnéus, som är lektor i analytisk kemi på
Kemicentrum. Mot slutet tror jag att de
ﬂesta tyckte att det var bra att det bara
fanns kvinnor på kursen, men att jämställdhetsaspekten borde tas upp i alla ledarskaputbildningar.
INFÖR DEKANVALEN har AKKA-ledning-

en tagit kontakt med de olika valberedningarna som på direktiv från högsta
universitetsnivå har beaktat även AKKAs kursdeltagare till de olika posterna. Jenny Emnéus blev själv tillfrågad om
hon ville ställa upp i valet till fakultetsstyrelsen, vilket hon gjorde, men blev i
slutändan inte invald.
– Om jag inte hade gått kursen så kanske jag inte hade ställt upp överhuvudta-

Två nya dekaner vid årsskiftet
Lunds universitet kommer att få två
nya dekaner vid årsskiftet. Professor
Torbjörn von Schantz blir ny dekan
vid Naturvetenskapliga fakulteten
och medicinarna har valt professor
Bo Ahrén. LTHs rektor, Gunilla Jönson, fortsätter alltså som ensam
kvinna i dekanrådet, men bland prodekanerna ökar jämställdheten.
Naturvetenskapliga fakulteten har fått två
kvinnliga prodekaner. Dessa är professorerna Stacey Sörensen och Susanne Widell
som är prodekaner för forskning och fors-
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karutbildning inom det matematisk-fysiska
respektive det biologisk-geovetenskapliga
området. Dessutom har professor Olle Söderman utsetts till prodekan för grundutbildningen samt ordförande i fakultetsstyrelsen,
och professor Torbjörn Frejd till prodekan för
forskning och forskarutbildning inom det kemiska verksamhetsområdet.
Dekanvalen är en blandning mellan gammalt och nytt inom akademin. Enligt den
kollegiala valproceduren väljer kollegerna
sin företrädare, men denne ska sedan utses
genom ett rektorsbeslut. Än så länge är det
bara naturvetarna som har fått sina kandi-

Jenny Emnéus är nöjd med ledarskapsutbildningen AKKA som gav henne självförtroendet att ställa upp i valet till sin fakultetsstyrelse. FOTO : ULRIKA OREDSSON

get, funderar hon och säger att hon tror
att det är mycket vanligare att kvinnor
känner större osäkerhet inför ledningsuppdrag än vad män gör.

dater utsedda av rektor, men runtom vid fakulteterna börjar valen bli klara.
Medicinarna har valt professor Bo Ahrén
till dekan och i professor Susanne Iwarsson har även Medicinska fakulteten fått en
kvinnlig prodekan.
Rektor för de konstnärliga högskolorna,
Håkan Lundström, väljs för ännu en treårsperiod, men får en ny ställföreträdare genom Birgitta Vallgårda.
Vid Området för humaniora och teologi
är vid LUMs deadline röstsammanräkningen ännu inte klar men allt pekar på att Jan
Svensson väljs till områdesdekan för ännu en
treårsperiod, medan Teologiska fakulteten
får en ny dekan genom Werner Jeanrond
och en ny prodekan genom Hanne Trautner-
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– En viktig anledning tror jag är att
det ﬁnns så få kvinnliga förebilder på ledningsnivå.
En annan lärdom från AKKA-kursen
tycker Jenny Emnéus har varit att forskarnas förhållanden ser så olika ut vid olika
fakulteter. Själv har hon under många år
betraktat sig som en forskare på ett forskargruppshotell, där hon själv måste sköta allt administrativt och dra in halva sin
egen lön och hela doktorandernas.
Vid sådana arbetsförhållanden måste
såväl kvinnor som män tänka till både en
och två gånger innan de tar på sig ett ledningsuppdrag, annars kan det vara svårt
att komma tillbaka till forskarkarriären
när ledningsuppdraget är slut.
– Ett tips kan vara att begära en forskarassistent eller postdoc som kan hålla igång
forskningen medan man själv har ett ledningsuppdrag, säger Jenny Emnéus.
En annan sak som skiljde sig mycket mellan kursdeltagarna var kunskapen
om jämställdhetsfrågor.
– Kanske var kursen mest givande för
oss naturvetare och tekniker som inte exponerats så mycket för de här frågorna tidigare, förutom den egna erfarenheten.
ULRIK A OREDSSON

Nu går Ulrika
Om AKKA och liknande satsningar
dragits igång för tio år sedan hade
kanske situationen för Ulrika Rosengren och hennes två kollegor Io
Skogsmyr och Susanne Erland sett
annorlunda ut. Det är tre duktiga
forskare som nu lämnar den akademiska världen efter att ha försökt få
fast tjänst i tjugo år. Men de smyger
inte iväg med svansen mellan benen– deras avhopp väcker stor uppmärksamhet och lämnar förhoppningsvis något positivt efter sig.

– Vi känner ett moraliskt ansvar för att
försöka skapa någon form av framtidstro
för de kvinnor som ﬁnns kvar – och det
tar vi nu under en övergångsperiod, säger Ulrika Rosengren.
Hon har redan slutat på universitetet
och kommer med andan i halsen från en
lundaskola där hon vikarierar samtidigt
som hon läser på Lärarhögskolan i Kristianstad. Ulrika Rosengren strålar i kapp
med den generösa höstsolen och säger att
hon tycker att det är jätteroligt att jobba i
skolan. Någon bitterhet anas inte.
– Jag är inte lagd åt det hållet. Visserligen har jag lämnat ett fantastiskt arbete
som jag verkligen tyckte om och var bra
på. Men det ﬁnns så mycket annat spännande man kan göra i livet – och gör man
då inte det, så blir man kanske bitter.
ständigt anstränga
sig till det yttersta med förhoppningen
att äntligen få en tjänst sliter hårt, berättar hon. Ulrika Rosengren brukade få
sina tillfälliga förordnanden förlängda
med mellan fem månader till max två år
i taget. Det har blivit mycket pappersexercis kring hennes tjänstevillkor under
årens lopp…
Det handlar om Ekologiska
ATT ÅR UT OCH ÅR IN

▼

Kroman. Ny prodekan för områdets språk
och litteratursektion blir Eva Wiberg, och
för den historisk-ﬁlosoﬁska sektionen blir
Greger Andersson omvald. I dekanrådet
sitter dock bara områdesdekanen.
Vid Juridiska fakulteten väljs dekanen
och prodekanen Ole Träskman respektive
Birgitta Nyström om för ännu en period.
Ekonomerna har redan tidigare i år valt
en ny ledning. Som bekant är Allan Malm
ny rektor och Lennart Schön och Kristina
Eneroth prorektorer.
LTH är den enda fakulteten som inte
väljer ny ledning i år. Gunilla Jönson sitter alltså kvar som rektor, Klas Malmqvist
som prorektor och Per Warfvinge och Per
Hagander som vicerektorer.

Efter åratal av väntan på fast tjänst
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Ulrika Rosengren vänder ryggen mot den
akademiska världen efter att ha väntat på
fast tjänst i nästan tjugo år.
FOTO : MARIA LINDH
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Det kvinnliga ledarskapsprogrammet AKKA har nyss avslutats, och
antalet kvinnliga prodekaner ökar
nu rejält från och med nästa år.

Är LU på rätt väg för
att öka jämställdheten?
Gunilla Jönson, rektor
för LTH
– Det är ett av stegen,
med det ﬁnns väldigt
många kvar. Kvinnorna
måste få komma in tidigare i verksamheten.
Nu pressas de få kvinnor
vi har alltför hårt. Ibland känns det som
om vi måste skydda kvinnorna så att de
hinner publicera sig.
Johan Modée, doktorandombudsman
– Det är en halv seger.
En framgång med ﬂer
kvinnliga prodekaner,
men ett misslyckande
att man inte ﬁck fram
en ny kvinnlig dekan.
Men kanske blir några av prodekanerna dekaner vid nästa valtillfälle – om ytterligare tre år. Synd bara att det ska gå
så långsamt.
Linda Fagerström,
konstvetare och tidigare lärare i genusvetenskap
– Det krävs andra åtgärder. Jag tror på kvotering till dekanposterna. I princip är jag emot
kvinnliga ledarskapsprogram eftersom
man särskiljer kvinnorna – precis som
om det vore de som är problemet. Det
är ju strukturen det är fel på. Men samtidigt förstår jag att det ﬁnns ett behov
av sådana program.
8
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institutionen på Naturvetenskapliga fakulteten – den fakultet som kanske tagit
mest stryk när det gäller nedskärningar.
– Det är tuﬀt för alla – men jättetuﬀt
för oss kvinnor.
Bland personer som disputerat mellan 984 och 2004 har 2 fått fasta lärartjänster på institutionen – tre av dessa är
kvinnor. Trots att det kvinnliga rekryteringsunderlaget (antalet disputationer)
har ökat så har det inte visat sig i tillsatta tjänster.
då Ekologiska institutionen bestämde sig för att
utlysa ﬂer lektorat – men så blev det anställningsstopp på universitetet. Och det
var då som Ulrika Rosengren och hennes forskarkollegor formulerade den skrivelse som väckt så stor uppmärksamhet.
De redogjorde för tjänsteförhållandena
på sin institution, presenterade relevant
statistik och meddelade att de inte tänkte
fortsätta sina universitetskarriärer. Inte
bara de lokala tidningarna, Sydsvenska
Dagbladet och Skånska Dagbladet, hörde av sig – utan även TT och Vetenskapskanalen tog upp lundaforskarnas skrivelse. Vetenskapsrådet, VR, ringde och
bjöd forskarna till Stockholm. Det blev
ett långt samtal med rådets biträdande
generaldirektör.
– Vi inbjöds även att skriva en debattartikel i VRs tidning Tentakel där vi också kommer med förslag till vad som bör
göras, berättar Ulrika Rosengren.
Inom Lunds universitet reagerade
I ÅR VÄCKTES ETT LITET HOPP

man också. Rektor Göran Bexell kallade
till möte i våras och nu väntar ytterligare samtal med prorektor Ann Numhauser-Henning då hon även ska träﬀa de
kvinnliga disputerade forskare som ﬁnns
kvar på institutionen. Även den nya ledningen för fakulteten vill träﬀa forskarna
för att diskutera framtida åtgärder.
ifrågasätts
inte någonstans. Men ju högre upp i hierarkin desto positivare bemöts vi. På lägre nivåer påpekas det ofta att man inte
kan göra så mycket och man visar på
undantag för just den eller den tjänsten.
Men vi tror att det är just på fakultetsnivå man kan påverka mest, säger Ulrika Rosengren.
Hon slutade den  juli, Ior Skogsmyr
lämnar fakulteten vid årsskiftet och Susanne Erlands förordnande går ut 2007
då hennes sista doktorand ska disputera.
Forskarnas debattartikel och förslagsartikel ﬁnns på www.vr.se/tentakel
– VÅR PROBLEMBESKRIVNING

MARIA LINDH
FOTONOT. Forskningspolitiska institutet an-

ordnar debatt på temat: ”De har tröttnat –
villkoren för yngre lärare och forskare, idag
och i framtiden.” Susanne Erland, en av forskarna vid Ekologen inleder debatten genom
att ge sin bild av universitetets system för
”karriärutveckling” för yngre forskare/lärare.
Därefter ger prorektor Ann Numhauser-Henning sina synpunkter och beskriver hur universitetet arbetar för att förbättra villkoren
för yngre forskare och lärare. Avslutningsvis följer allmän debatt. Fredag 11 november,
12–13, i sal 1048, plan 1, IDEON Alfa

Nya lönerna klara
PENGAR. I årets löneförhandling var det

cheferna och arbetsledarna som ﬁck bestämma hur den individuella potten på
3,5 procent skulle fördelas.
Enligt personalchef Staffan Svensson
har inga särskilda hänsyn tagits till någon
yrkesgrupp. Dock ser det ut som om kvin-

norna inom alla tre personalorganisationerna, OFR, SACO och SEKO har premierats något. Det nya avtalet är ettårigt och
gäller från och med den 1 oktober.
Den nya lönen kommer i november
och det blir alltså en månads retroaktiv
lön.
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Kvantkemiskt ”guldägg”
Egenproducerat datorprogram drar in ett
par miljoner om året till teoretisk kemi
INNOVATION. Cirka 300 forskargrup-

per och industriföretag runt om i
världen använder i dag MOLCAS, ett
datorbaserat program för att göra
kvantkemiska beräkningar. Och för
att kunna göra det måste de ha licens från Avdelningen för teoretisk
kemi vid Lunds universitet. Varje år
inbringar MOLCAS 1–2 miljoner kronor till avdelningen. Totalt har programmet dragit in uppemot 10 miljonerkronor sedan det skapades 1989.

De kvantkemiska metoderna används
idag inom kemisk och farmaceutisk industri för att designa nya molekyler med
speciﬁka egenskaper. Inom astrofysiken
förklarar de kemin under de extrema förhållanden som råder i världsrymden, och
inom biokemin klargör de enzymernas
egenskaper.
– Tack vare datorbaserad design kan
man studera bilars hållfasthet och luftﬂödet runt ett ﬂygplan utan att behöva lägga tid och pengar på att bygga skalenliga
modeller. På samma sätt kan man med
MOLCAS undersöka atomer och molekyler och förutsäga en substans egenskaper och också få en mer detaljerad förståelse av dess kemi, säger professor Roland
Lindh som lägger mycket av sin arbetstid
på att vidareutveckla MOLCAS.
DE SVENSKA teoretiska kemisterna har haft

ett långvarigt samarbete med IBM. Där
verkade bl.a. Enrico Clemente och Bowen
Liu. De utvecklade under 960-talet abinitio-metoden som kom att bli en viktig
inspirationskälla. Liu blev för övrigt också
utnämnd till hedersdoktor i Lund.
– Ab initio betyder ”från början”. Metoden utgår från fysikens och kvantmekanikens grundlagar och att laddningen
på en elektron är - – ur det kommer all
kemi, säger Roland Lindh.
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MOLCAS bild av
möjliga elektronpositioner i en
anilinmolekyl. En
(eller ﬂera) elektroner kan beﬁnna
sig någonstans
inom de röda och
blåa volymerna.

Det var professor em. Björn Roos som
skapade den första versionen av MOLCAS. Han var en av de svenska doktorander som vistades vid IBM:s Almaden
Research Center. Namnet på programpaketet kom till genom att man kombinerade namnen på två andra kvantkemiska beräkningsprogram som ett par
andra svenska doktorander utvecklade,
nämligen MOLECULE och CASSCF.
har IBM-anknytning; han gjorde sin postdoc vid Almaden Research Center. Han återvände till
Lund 99 och delar numera sin tid mellan avdelningarna för teoretisk kemi och
kemisk fysik. Genom åren har möjligheterna till visualisering, framväxten
av parallellkopplade datorer och andra
framsteg krävt förnyelse av MOLCAS.
Dagens upplaga är version 6.
– Den versionen består av en halv miljon rader med programkoder, konstaterar
Roland Lindh. Utskrivet motsvarar det
nog Stockholms telefonkatalog två gånger om. Nu bär 35–40 procent av MOLCAS min signatur… Det är en kittlande
ÄVEN ROLAND LINDH

tanke att vid vilken tid som helst på dygnet sitter någon någonstans i världen och
arbetar med koder som jag har skrivit.
Detta om man beaktar spridningen och
att en körning i normala fall åtminstone
tar ett par timmar.
ﬁnns det både fattiga
och rika avdelningar. Varför ska de teoretiska kemisterna kunna ruva på detta
guldägg medan andra sitter där och vänder på slantarna?
– MOLCAS är inte någon bisyssla, utan en del av vårt forskningsarbete,
blir svaret. För att överhuvudtaget kunna forska måste vi utveckla MOLCAS.
Och licenspengarna är inkomster som
krävt investeringar i form av ca 50 manår av arbetsinsatser! Även vi är beroende
av externa medel för att kunna fortsätta
med vår forskning. De senaste fyra åren
har vi fått medel av SSF, Stiftelsen för
Strategisk Forskning, för att kunna fortsätta utvecklingen av MOLCAS.
Det ﬁnns tydligen inga gratisluncher
i kemins värld heller.
PÅ KEMICENTRUM

GÖRAN FRANKEL
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Den ideala
familjemiddagen
äts på McDonalds
Och vid måltider hemma är det
fortfarande ﬂickor som hjälper till mest
MÅLTIDSFORSKNING. Mamma lagar

maten och pappa hjälper till. Så ser
det ut i de ﬂesta familjer och risken är överhängande att även våra
barn fortsätter i upptrampade spår.
Mamma är och förblir lik sin mamma. Vid ett seminarium i början av
oktober presenterades forskning
kring kärnan i familjelivet – måltiden.

▼

Lundasociologerna Stine Thorsted och
Ann-Mari Sellerberg har frågat 7–8åringar i fyra nordiska länder hur måltiderna brukar gå till i deras familjer.
Det visade sig att ﬂickorna i undersökningen hjälpte till i snitt cirka 2 minuter mer i veckan än vad pojkarna gjorde.
Det kan jämföras med en norsk under-

Konsumentnära
livsmedelsforskning

I nätverket för Konsumentnära livsmedelsforskning ingår ekonomer, samhällsvetare, humanister och teknologer från Lunds
universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och Högskolan Kristianstad.
Läs mer om nätverket på www.pedagog.
lu.se/consumersciencenetwork
Den 13 juni 2006 hålls ett stort symposium med rubriken ”Köpa, Laga, Äta”.
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Flickor fortsätter att socialiseras till hushållssysslor
i högre grad än pojkar.
FOTO : MARIA LINDH

sökning från 994 som visar att kvinnor
i genomsnitt ägnar 9 timmar i veckan
åt hushållsarbete medan motsvarande
tid för männen bara är tre och en halv
timme.
– I sju till åttaårsåldern hjälper varken pojkar eller ﬂickor till i någon större
utsträckning, men man kan se en tydlig
tendens att ﬂickor har en mer accepterande inställning till matlagning än vad
pojkar har, säger Stine Thorsted. Pojkarna har ett större motstånd och bjuder till
tuﬀare förhandlingar än ﬂickorna. För
pojkarna verkar det vara mindre tabubelagt att säga att de absolut inte tänker
hjälpa till med att diska till exempel.
större intresse och har mer kunskap om matlagning. Dessutom är ﬂickorna mer medvetna om att man bör hjälpa till och är
därför måna om att framställa sig som
hjälpsamma.
FLICKORNA VISAR ETT NÅGOT

– Man kan helt enkelt se tendenser
till att ﬂickor fortsätter att socialiseras till
hushållssysslor i högre grad än pojkar, säger Ann-Mari Sellerberg. De känner till
den traditionella bilden av arbetsfördelningen mellan könen, men det behöver
inte nödvändigtvis betyda att de anammar den senare i livet.
hade ofta
en helt annan uppfattning om vad det
innebär att hjälpa till med måltiderna.
De menade att de hjälpte till genom att
äta upp maten, inte smutsa ned och sitta
med vid bordet tills alla ätit upp.
– Men även om barnen är ganska befriade från hushållssysslor så är deras liv
långt ifrån kravlöst, säger Stine Thorsted.
Barnen har en mängd krav på sig som är
relaterade till fritidsaktiviteter och sociala aktiviteter för att få föräldrarnas gillande eller veckopeng.
I den mån barnen hjälper till vid målBARNEN I UNDERSÖKNINGEN
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tiderna så handlar det om att duka och
duka av.
– Det visade sig att barn från socialgrupp ett hjälper till mindre i hushållet än barn från de andra socialgrupperna, säger Stine Thorsted.
FORSKNINGEN PRESENTERADES vid ett

seminarium som anordnades av Nätverket för konsumentnära livsmedelsforskning. Där fanns också Göteborgsetnologen Helen Bremberg som
talade om att Mc Donalds-måltiden
som familjeritual.
Under en längre tid har Helen
Bremberg intervjuat och följt med
barnfamiljer till McDonalds och
kommit fram till att det som på ytan
ser ut att vara en uppluckring av den
traditionella familjemåltiden i själva
verket har blivit ett medel att upprätthålla den.
– Måltiden är viktig för familjen,
säger Helen Bremberg. Vi har en bild
av den ideala familjemåltiden där familjemedlemmarna i mysigt samkväm
småpratar om dagens händelser.
MCDONALDS-MÅLTIDER har, enligt He-

len Bremberg, blivit ett sätt för familjen att upprätthålla den bilden av den
lyckliga familjen runt middagsbordet
på ett sätt som passar med tidens krav
och tempo. Men McDonaldsbesöken
brukar inte ﬁnnas inplanerade i familjens vardag.
– De brukar vara en hastigt påkommen lösning för att på ett bekvämt och
konﬂiktfritt sätt stilla hungriga magar, säger Helen Bremberg. Framför
allt är det kvinnorna som framhåller
måltiden på McDonalds som ett sätt
att slippa ifrån stress, gnäll och tjat
som ofta uppstår när maten snabbt ska
fram på bordet.
De familjer som Helena Brembeck
har intervjuat brukar besöka McDonalds ett par gånger i månaden och de
kommer från alla samhällsklasser.
ULRIK A OREDSSON
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Omstridd forskarutbildning
inrättad i Helsingborg
TJÄNSTEVETENSKAP. I slutet av ok-

tober inrättade styrelsen för Samhällsvetenskapliga fakulteten forskarutbildning vid Institutionen för
service management i Helsingborg.
Ämnet och namnet för den är tjänstevetenskap.

I vintras då universitetsledningen sa ja
till forskarutbildning vid Helsingborgsinstitutionen som ger magisterprogrammet med inriktning mot turism- och
hotellnäring, beslöt ledningen för Ekonomihögskolan att hoppa av. De ansåg
att service management-programmet är
så tydligt inriktat mot företagsekonomi att forskarutbildningen skulle vara
i Lund. Två forskarutbildningar i ekonomi inom samma universitet är en för
mycket, resonerade den gamla ledningen
och lämnade sina poster den  juli i år.
Men i Helsingborg menar man att programmet för Service Management är
tvärvetenskapligt liksom forskarutbildningen ska vara.
– Utbildningen är helt klart tvärvetenskaplig – men visst ingår det en del
ekonomi. Hälften av lärarna här är ju
företagsekonomer, säger Thomas ODell,
studierektor vid Institutionen för Service Management och ansvarig för forskarutbildningen.
Thomas ODell är själv etnolog, och i
nämnden för den nya forskarutbildning-

en ﬁnns representanter från Samhällsvetenskapliga fakulteten, Området för
humaniora och teologi samt från Ekonomihögskolan. Den sistnämnda representeras av Ulf Johansson vid Företagsekonomiska institutionen som var med
och initierade utbildningen i Helsingborg för fem år sedan.
– Jag är mycket lite inﬂammerad av
den tidigare debatten kring forskarutbildningen, säger han. Tjänstevetenskap
är ett nytt ämne. Sverige förändras och vi
måste vara öppna för nya ämnen.
MEN DET ÄR INTE PROBLEMFRITT att star-

ta en forskarutbildning i ett nytt ämne,
menar Ulf Johansson som funderar på
hur man ska formulera förkunskapskraven inför den kommande antagningen.
– Vi har ingen riktigt bra lösning på det
än. Det är viktigt att vara så öppen som
möjligt. Det är inte meningen att utbildningen bara ska rekrytera från programmet, säger han. En annan viktig fråga är
att hitta en bra struktur så att forskarutbildningen får en god genomströmning.
Thomas ODell hoppas att forskarutbildningen i tjänstevetenskap ska komma igång efter årsskiftet och han tror att
det inledningsvis handlar om fyra, fem
doktorander.
– Och de kommer att bli en ny slags
doktor som man än så länge bara kan bli
i Helsingborg, säger han.
MARIA LINDH

Tiina Rosenberg favorit till genusprofessuren
PROFESSORSTILLSÄTTNING. Lärarförslags-

nämnden är enig med de sakkunniga om att
Tiina Rosenberg är den mest lämpade av de
tre kandidaterna till genusprofessuren vid
LU. Beträffande de vetenskapliga meriterna
bedömdes de tre som ungefär likvärdiga. Pedagogiskt bedömdes Tiina Rosenberg som
ungefär likvärdig med en av de två övriga,
och överlägsen den tredje. Det utslagsgivande blev ledningserfarenheten där Tiina Ro-

senberg bedömdes som klart överlägsen.
– Hon har byggt upp verksamheten i
Stockholm, varit studierektor i sex år och
har lång erfarenhet som universitetslektor,
säger Sune Sunessson, dekanus för Samhällsvetenskapliga fakulteten.
Fakultetsstyrelsen förväntas besluta om
professuren den 24 november. De övriga två
kandidaterna var Anne Jorun Berg,Trondheim,
och Antje Hornscheidt, Berlin.
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Symposiet ”Bilder av samhället”

Kreativitet gemensam drivkraft
för författare och forskare
SAMHÄLLSBESKRIVNING. Att formu-

lera hypoteser om världen och livet
och försöka svara på dem är ett privilegium som författare och forskare delar.
De startar med ett tomt papper
och utforskar tomrummet med idéer och teorier som redskap. Målet
är att fylla denna spelplats med mening och innehåll.

Men ﬁnns det en gemensam drivkraft för
dessa författare och forskare och hur kan
denna i så fall beskrivas?
På ett symposium i oktober sökte forskare i entrepenörskap och litteraturvetenskap med samlad tankekraft svara på
dessa frågor.
Symposiet ”Bilder av samhället” inleddes med att docent Claes-Göran Holmberg från litteraturvetenskap i Lund och
professorn i entrepenörskap Björn Bjerke
från Malmö högskola, var och en utifrån
sina professioner, ringade in vad som driver en ”kreatör”. Denne är en ”risktagare, innovatör och eldsjäl” menade Bjerke
och listade de akademiska förebilderna
inom sitt fack. En ”sanningssägande idealist” kontrade Holmberg och lyfte fram
Strindbergs romanhjälte Arvid Falk från
Röda Rummet som en av ﬁktionens idealarketyper.
vidare
till professorn Chris Staeyert vid universitetet i St. Gallen som forskat om berättelsens roll i en entreprenörs arbetsprocess. Han menade att en ”dialogisk
fantasi” är en viktig egenskap och målade upp bilden av ett fotbollslag som
skulle kunna agera förebild. Som målvakt placerade han Umberto Eco, akademikern och författaren som kombinerar
DE BOLLADE FRÅGESTÄLLNINGEN
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Författare och forskare formulerar hypoteser om världen. De
startar med ett tomt papper
och utforskar tomrummet med
idéer och teorier som redskap.
ILL: ANDRZEJ PLOSKI

de egenskaper en entreprenör bör ha –
skarpsynt observatör och aktiv deltagare
i utforskandet av existensens villkor.
I ljuset av denna idealbild frågade sig
hans kollega Daniel Hjort, lite provokativt, varför ingen läser doktorsavhandlingar utanför den egna kretsen? Han
konstaterade att en orsak är ”att sättet vi
presenterar våra resultat är torftigt”. Det
akademiska skrivandet saknar den vilja
som driver en författare, menade han –

att kommunicera helheter och placera in
sitt uppdrag i en världsbild.
Den tråden togs upp av lundaförfattaren Sigrid Combüchen i den avslutande paneldebatten. Hon pekade på en annan egenskap som författaren drivs av, att
tillåta sig vara ofokuserad och utifrån det
vita papperet fylla sin berättelse med mening. ”Jakten på tomhetens väsen” är kreatörens stora uppdrag, menade hon, det
är det som lockar läsare till litteraturen.
LUM NR 9 | 2005

Trots detta infallsrika idéupplägg om
berättandets egenskaper kom mycket
under dagen att handla om mediernas
roll. Hur kommunicerar medierna den
kunskap vetenskapen samlat? Eller snarare, tar massmedierna sin roll som samhällsskildrare på allvar?
En av de nya svenska medieentrepenörerna, Mattias Hansson, vittnade med
exempel från Sydsvenskan och Resumé
om hur hans person, och inte vad han ville skapa, stått i fokus när han blivit intervjuad. Bilden dessa medier förmedlade
av hans tidningsprojekt handlade mindre om hans verksamhet och mer om att
bekräfta medirnas egna förutfattade meningar. Men ”all publicitet är god publicitet” konstaterade han ändå.
OCH PUBLICITET DRIVER både entreprenö-

rers framgångar och skapar det oﬀentliga
samtal som vi alla behöver delta i för att
skapa mening, kommenterade Jan Svensson, professor i nordiska språk vid Lunds
universitet. Hans syn på mediernas förmåga att hålla detta samtal vid liv var
dock pessimistisk. Dagens förtunning
och privatisering har slungat de viktiga
gemensamma frågorna ut i periferin, menade han. Medierna av idag är visserligen
ﬂer, men så specialiserade på olika intressegrupper att deras roll blivit mindre viktig. ”Få frågor för många, många frågor
för ett fåtal” var hans avslutande analys.
i symposiet verkade
dock överens om att vi behöver bilder och
berättelser som hjälper oss att få syn på
samhället, som forskare och som människor. Det är ett pågående uppdrag där
entrepenörer inom alla områden är delaktiga, antingen de är humanister eller
ekonomer, skriver managementlitteratur
eller avhandlingar eller fabulerar samman romaner. De delar ett uppdrag – att
fylla det vita papperet med mening.
ALLA DELTAGARE

THORE SONESON
FOTNOT. Chris Steyaert och Daniel Hjorth har

skrivit och publicerat ﬂera böcker tillsammans där de utforskat entrepenörskapets
drivkrafter och modeller. En av dem heter
”New Movements in Entrepreneurship” och
är utgiven av Edward Elgar Publishing, 2003.
LUM NR 9 | 2005

BMC tillhör dem som vinner mest på de nya hyresavtalen. Där sparar man nästan 12 miljoner kronor om året i hyra. FOTO : KENNET RUONA

Smidigare hyresavtal
sparar pengar
HYROR. Lunds universitet får kor-

tare uppsägningstid på vissa hyreskontrakt och lämnar betydande ytor i syfte att minska sina
lokalkostnader. Det är en del av
ett nytt avtal mellan Akademiska
hus och universitetet.

Man har kommit överens om att fri
förhandlingsrätt i kombination med
marknadshyror är den bästa långsiktiga lösningen på båda parters behov. För universitetet innebär det mer
konkret att lokalförsörjningen kan bli
både billigare och eﬀektivare genom
bland annat kortare uppsägningstid
av hyreskontrakt och en mer behovsanpassad förhyrning. Det blir lättare
för universitetet att hyra endast delar
av fastigheter.
Avtalet säkerställer universitetets
lång- och kortsiktiga lokalbehov och
expansionsmöjligheter genom att Akademiska Hus förbinder sig att inte avyttra mark inom universitetsområdet
utan att först ha samrått med universitetet. Samtidigt skapar avtalen förutsättningar för nya verksamheter i de
lokaler universitet lämnar, och därmed
för nya kunder för Akademiska Hus

och samtidigt en mer mångfacetterad
campus-miljö.
– Hela idén med Akademiska Hus
är att universiteten ska kunna utnyttja den fria konkurrensen för att kunna välja bästa möjliga lokallösning.
Nu tydliggör vi att denna princip och
marknadshyressättning är det som
bäst gagnar båda parter, säger Joakim
Ollén, VD Akademiska Hus.
Inom universitetet tycker man att
det är glädjande att ha uppnått detta
samarbetsavtal med Akademiska Hus.
– Det är bra med en öppnare konkurrens när det gäller byggnationer
inom universitetsområdet eftersom vi
tror att detta kommer att göra det lätttare för universitetet att ta emot donationer till byggnader, säger universitetsdirektör Peter Honeth.
Avtalet med Akademiska Hus är
ett led i universitetets s.k. excellensprojekt där universitetet genom att sänka
kostnaderna för administration och
lokaler ska få loss pengar till att höja
kvaliteten inom utbildning och forskning. Sammanlagt räknar universitetet med en hyresbesparing på mellan
60 och 70 miljoner kronor under kommande kontraktsperiod.
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Kaos bland
planetsystemen
KÄLLÉNSYMPOSIUM. Planeten

jorden var i fokus för den senaste omgången Källén-symposium
på Fysiska institutionen – fast
med tonvikten på planet, på en
kropp i ett solsystem. Flera internationella forskare deltog
och först ut var dr. John Papaloizu från Cambridge. Han talade
om hur planetsystem bildas.
– Hur främmande solsystem kan se ut
visste vi inte mycket om före år 1995.
Då upptäcktes den första planeten utanför vårt solsystem, runt en stjärna
med benämningen 51 Pegasus. Dessförinnan hade vi antagit att vårt solsystem förmodligen var rätt typiskt för
hur ett sådant ska se ut men vi har fått
tänka om, sa John Papaloizu.
I dag är cirka 230 planeter kända
utanför vårt solsystem och antalet växer snabbt. Nu antar man att cirka sex
procent av alla solliknande stjärnor har
planetsystem. Men i jämförelse med
förhållandena i många av dessa system
ter sig vårt solsystem som rena idyllen.
Exempelvis ﬁnns det planetsystem där
jätteplaneter rusar runt sina stjärnor
med en omloppstid på bara fyra dagar. Dessutom ﬁnns det många planeter med mycket excentriska banor. Kan
man verkligen hitta jordliknande planeter i ett sådant kaos?
– Det är kanske bara en bråkdel av
de där sex procenten solliknande stjärnor med planeter som har himlakroppar som liknar vår jord, svarar John Papaloizu. Å andra sidan är det mycket vi
inte vet om andra typer av stjärnor. Där
kan det mycket väl ﬁnnas jordliknande planeter och då kan antalet sådana
ändå vara rätt stort – och därmed möjligheter för liv sådant vi känner det.
– Också i vårt eget solsystem kan
förhållandena ha varit kaotiska, åtminstone i dess utkant. Bortom Pluto
ﬁnns himlakroppar med excentriska
banor som tyder på det.
GÖRAN FRANKEL
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Framgångsrikt
CAP-centrum läggs ner
OMSTART. Efter tio års verksamhet

läggs nu de 28 kompetenscentrum
som NUTEK startade ner. Ett av de
centrum som enligt utvärderingarna
lyckats allra bäst är CAP, Center för
amﬁﬁla polymerer från förnyelsebara råvaror, med basen vid Lunds universitet. Där nöjer man sig inte med
att titta i backspegeln, utan funderar också på hur framtiden ska se ut.

Yt- och kolloidkemi har klassats som ett
av LUs styrkeområden, och här ﬁnns
ett Yt- och kolloidcentrum som startades långt före CAP. Sedan några år ordnar denna centrumbildning den oﬃciella
konferensen för den nybildade Sektionen
för ytkemi inom Svenska Kemistsamfundet. I mitten av november hålls ”5th Annual Surface and Colloid Symposium”
med fokus på amﬁﬁla polymerer, dvs.
kedjeliknande molekyler som innehåller
både vattenälskande och vattenskyende
delar. Amﬁﬁla polymerer är viktiga komponenter i bl.a. målarfärg, papper, förpackningar och läkemedel.
som drog
igång försöken med kompetenscentrum
995. Tanken var att universitetens forskningsgrupper långsiktigt skulle samverka med partners i näringslivet. Om ett
centrum klarade utvärderarnas granskning skulle det kunna förlängas upp till
tio år. Och CAP kvaliﬁcerade sig – det
ansågs t.o.m. vara det bäst fungerande
kompetenscentrumet.
På frågan vad som varit CAPs styrka
svarar föreståndaren Lennart Piculell att
det handlar om många faktorer.
– Givetvis måste forskningen vara av
högsta klass, men det räcker inte. Nätverksbyggandet har varit viktigt. Inte
bara mellan universitet och företag, utan
även mellan alla aktörer i enskilda projekt. Vi har träﬀats på alla nivåer utan
att ta omvägen över styrelsen. Det har
DET VAR DÅVARANDE NUTEK

till exempel betytt att de forskargrupper
som deltar i CAP-samarbetet har utvecklat mycket nära kontakter med varandra,
och liknande täta kontakter har utvecklats mellan företagen.
– De ﬂesta projekt drivs med doktorander, och det är en annan fördel. Det
är viktigt för doktoranderna att få kontakter i näringslivet. Dessutom har samverkan i CAP givit en legitimitet åt vår
forskning i vidare kretsar. När doktorander och studenter frågar oss ”Vem är intresserad av det ni håller på med?” kunde
vi ge dem mycket konkreta svar.
PÅ SENARE ÅR HAR kompetenscentrumen

varit VINNOVAs ansvarsområde. Men
VINNOVA har beslutat att inte förlänga
verksamheten hos några existerande centrum när deras tid är ute. I stället kommer
man att med start från 2007 inträtta femton nya centrumbildningar som ska kallas VINN Excellence Centers. Från LU
kommer femton sådana ansökningar.
– Liksom VINNOVAs externa utvärderare tycker vi det är olyckligt att man
inte låter existerande centrum konkurrera i denna ansökningsomgång, säger
Lennart Piculell. Varför ändra på ett vinnande lag? Förnyelse är väsentlig, men
CAP har ju förnyat sig hela tiden, det är
en av nycklarna till dess framgång.
Men en stor del av laget bakom CAP
har nu förenat sig med nya forskningsgrupper och nya företag bakom en ansökan till ett nytt VINN Excellence Center.
Intiativet togs faktiskt av en grupp industrier. Där ligger fokus nu på att se de totala produkterna, och i livscykelperspektiv.
En målarfärg ska ha egenskaper som gör
att den kan lagras länge. Vid användningen är det andra egenskaper som blir viktiga, som hur den ﬂyter och vad den har
för egenskaper när den torkat. Man måste
också veta vad som händer på mycket lång
sikt, när färgen slutligen bryts ner.
GÖRAN FRANKEL
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gjorda med amatörmässig teknik, säger
Bengt Olle Bengtsson. Men innehållet
i dem är rikt och värdefullt. Här ﬁnns
samlad kunskap som nu görs tillgänglig
i en modern form.
MED HJÄLP AV DIGITAL TEKNIK har de 60

ﬁlmade intervjuerna inspelade på VHS
och i andra äldre videoformat, förvandlas till dvd-ﬁlmer.
– Idag ﬁnns allt tillgängligt och går att
spela på vanlig konsument-dvd, berättar
Staﬀan Lindström som lett arbetet med
digitaliseringen på UCLU. Vi har också
sparat intervjuerna i orginalformat så att
ﬁlmerna kan bevaras och konverteras för
framtida nya format.
PÅ UCLU,
På webbsidan lundaproﬁler kan man höra professor Albert Levan berätta om sitt forskarliv
vid Genetiska institutionen. ”Jag ser kromosomerna som mina vänner” berättar han bland
annat i intervjun som gjordes 1989.

Lundaproﬁler
blir digitala
160 ﬁlmade forskarintervjuer läggs på dvd
SAMLAD KLOKSKAP. Många kloka

tankar och intressanta personligheter som verkat vid Lunds universitet ﬁnns dokumenterade på video
i det s.k. Dialogprojektet. Intervjuerna gjordes för snart 15 år sedan i
samtalsform och är cirka en timme
långa. För att bevara och göra dem
tillgängliga i framtiden har hela materialet nu digitaliserats och lagrats
på dvd. En del av intervjuerna ﬁnns
att se på webbsidan www.lundaproﬁler.lu.se.

– Hela materialet är ett slags virtuellt
bibliotek, berättar professor Bengt Olle
Bengtsson som tagit fram ett urval på
tjugo intervjuer till sidan. Vi har velat
LUM NR 9 | 2005

visa den kreativa atmosfären kring universitetet och ge ett smakprov på bredden
i detta stora videotek.
DIALOGPROJEKTET STARTADES ursprung-

ligen 979 av historikern Torsten Hägerstrand och kulturgeografen Anne Buttimer. De menade att ﬁlmade intervjuer
har ett idéhistoriskt och biograﬁskt värde för framtida forskning och undervisning, och att man i den formen kan
studera mer än fakta och kunskap. Personporträtten blir en tidsspegel där det
akademiska språket och sättet att formulera tankar och idéer kan bevaras,
var tanken.
– Det är en del gamla ﬁlmer, ibland
svartvita och med dåligt ljud. Några är

universitetets utvecklingscentrum för lärande, har man också arbetat fram webblösningen till lundaproﬁler.lu.se.
– Webbplatsen ska fungera som en
tidsspegel, vara öppen och väcka nyﬁkenhet, säger Lotty Larson som är projektledare för arbetet med Dialogprojektet. Man kan söka personer på namn,
man kan titta på ”Månadens ﬁlm” och
välja korta avsnitt eller se hela ﬁlmen.
sällskapet har
gjort det digitala arbetet med Dialogprojektet ekonomiskt möjligt och tillgängligt för forskare och undervisningssyften. Dvd-ﬁlmerna ﬁnns på UB och kan
lånas eller köpas. Idéer för att fortsätta
Dialogprojektet ﬁnns. Många forskare och aktiva lärare vid universitetet har
mycket att förmedla till andra generationer om sina liv och arbeten.
Det kommer också att ﬁnnas möjlighet för institutioner och andra vid LU
att få hjälp med produktion av ”egna”
presentationer på dvd, vilket kan vara
ett alternativ till festskrifter eller vänböcker.
UNIVERSITETSHISTORISKA

THORE SONESON

FOTNOT: Dialogprojektet presenteras på

Universitetshistoriska Sällskapets årsmöte
den 21 november på Palaestra. Fakta om hur
man tar del av intervjuerna ﬁnns på www.
universitetsmuseet.lu.se.
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Fångad av en stormvind. Stormen
Gudrun som svepte fram över sydsverige i januari jämnade hela skogar med marken.

KOLDIOXIDBOMBEN
GUDRUN
16
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Stormen Gudrun har förvandlat
skogen till en koldioxidbomb. Sveriges totala utsläpp av koldioxid motsvarar ungefär 15 miljoner ton kol
per år. En hel del av det tar skogen i
normala fall hand om. Men Gudrun
har försvagat den svenska skogens
upptag av koldioxid och de stormfällda markytorna avger istället
egna utsläpp.

Vinden dånade, träden slets upp ur sin
mylla och föll som plockepinn i landskapet. Och vintern blev isande kall för de
människor som blev strömlösa.
Det var då – nu är det höst och drygt
nio månader sedan stormen Gudrun
svepte över södra Sverige. Jag beﬁnner mig i Asa försökspark, ett stormfällt
skogsområde några mil norr om Växjö.
Här bedrivs forskning av naturgeografer från Lunds universitet i samarbete med SLU och Göteborgs universitet.
Bland upprivna rotsystem står Anders
Lindroth, professor i naturgeograﬁ, och
kisar vid en märklig apparat. Det är en
cirka tre meter lång mast med en vit box i
botten som innehåller olika instrument.
– Med den här apparaten mäter jag
koldioxidﬂödet mellan markytan och
atmosfären, säger Anders Lindroth som
verkar stormtrivas bland teknik och fällda träd.

Piloten Paolo och doktoranden Janno Tuulik gör sig redo för en mätningstur i naturgeografernas eget ﬂygplan.

OVAN : Apparaten mäter koldioxidflödet mellan markytan och atmosfären.
NEDAN : Stormen Gudruns skörd.

ﬂygplan, värmepannor och kolkraftverk släpper ut koldioxid i atmosfären. Men skogens träd gör
tvärtom, de suger upp koldioxid från luften och binder kolet i sina stammar, blad
och rötter. Skogen hjälper till att städa
upp koldioxiden vi människor släpper ut.
Så länge skogens träd står kvar, vill säga.
– Den här stormfällda ytan med uppﬂäkta rotsystem släpper ut mer kol än vad
den tar upp. Vi har skalat upp våra mätningar så att de motsvarar hela den Gudrunfällda ytan. Och då får vi en hisnande siﬀra – cirka tre miljoner ton kol per
år avges, säger Anders Lindroth.

▼

MÄNNISKANS BILAR ,
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Anders
Lindroth.

▼

Doktoranden Janno Tuulik, naturgeograf från Lunds universitet, gör också
mätningar. Fast på ett högre plan, ett par
hundra meter upp i luften!
Naturgeograferna i Lund äger ett hypermodernt ﬂygplan med plats för två
personer inne i den strömlinjeformade
cockpiten. Längst fram i nosen sitter en
specialbyggd mätutrustning och proppellern sitter bak för att inte störa utrustningen.
– Jag mäter samma sak som Anders,
men med planet kan jag göra mätningar
över en stor yta, säger Janno Tuulik.
Jag passar på att vikariera på Janno
Tuuliks plats i planet och följer med pi-
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loten upp i luften. Några sekunder efter
start från Växjö ﬂygplats har vi en fantastisk utsikt över de småländska skogarna.
Längs med grusvägarna, långt där nere,
ser jag Gudruns skörd – virke som prydligt ligger staplat i väntan på avfärd till
närmsta sågverk. Stormen gjorde så att
avverkningen ﬁck gå snabbt. Vad händer
om vi får ﬂer stormar av Gudruns kaliber i framtiden?
– Klimatforskarna är fortfarande lite
osäkra på vad som händer med stormarna i framtiden, men mycket tyder på att
antalet stormar och styrkan på dem kommer att öka, säger Anders Lindroth nere
på fast mark. Det är risk för att vi får mer
stormfälld skog och att koldioxidupptaget i skogen försvagas.
STORMFÄLLD SKOG SOM LÄCKER koldioxid. Det låter inte bra. Sverige har ju
lovat att minska sina koldioxidutsläpp.
Riksdagen har bestämt att vi ska minska våra utsläpp med fyra procent. Hur
ska det gå ihop?
– Genom att odla energiskog, säger
Anders Lindroth. Våra studier visar att

energiskog tar upp fyra till fem gånger
mer koldioxid än en vanlig svensk barrskog. Vi har massor av mark i Sverige som
vi inte utnyttjar. Det hade räckt att odla
upp 50.000 hektar så hade Sverige klarat
hela sitt åtagande att minska utsläppen
med fyra procent.
Det låter enkelt. Och det är det också, det är bara politiska beslut som krävs,
menar Anders Lindroth. Det är inte bara
politiker som Lindroth riktar in sig på.
Han har tipsat SAS om hur de kan bli
ett ”klimatneutralt” ﬂygbolag. Om SAS
sluter avtal med bönderna, ger dem tusen
kronor för varje hektar energiskog som de
odlar, så skulle både bonden och miljön
tjäna på det. Och kanske SAS.
– Den kostnaden skulle motsvara
en fördyrning av ﬂygbiljetten mellan
Malmö-Stockholm tur och retur med tio
kronor, säger Anders Lindroth. Och vem
skulle inte vara beredd att betala en tia
extra för att åka med ett klimatneutralt
ﬂyg? Det är förvånansvärt liten areal som
krävs för att kompensera utsläppen.
JOHAN NYMAN
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PORTRÄTT | ANNA BLOM

ENERGIKNIPPE
Anna Blom är inte bara forskare – hon är matte också!

En lättpratad intervjuperson är klart
bättre än en som man får dra orden ur
med tång. Men Anna Blom är nästan
för lättpratad. Gång på gång får jag be
henne hejda sig, eftersom mina anteckningar inte håller jämnt takt med hennes ordﬂöde. Hon är själv väl medveten
om saken:
– När jag gått på kommunikationskurser har jag fått höra att allt vore jättebra, om jag bara talade lite långsammare… Och jag försöker verkligen, förklarar
hon.
– Men polska kvinnor talar alltid
mycket och fort, och det polska språket
är snabbare än det svenska. Jag talar ännu
fortare på polska!
Anna Blom föddes som Anna Slota i
Krakow. Att hon skulle bli akademiker
var väntat, med en biolog till mamma

▼

En kollega har en gång liknat Anna
Blom, biomedicinsk forskare vid
Wallenberglaboratoriet i Malmö,
vid den superenergiska och outtröttliga lilla Duracellkaninen. Liknelsen sades på skoj, men är inte
helt fel: superenergisk är verkligen
ett passande ord. Gladlynt, nyﬁken,
planerande och omtänksam verkar
vara andra lämpliga adjektiv.

Anna Blom på promenad med sin irländska varghund Octan. Varghundar
upptar en stor del av hennes fritid.
LUM NR 9 | 2005
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▼

och en civilingenjör till pappa. Redan
som liten ﬁck hon följa med sin forskande
mor till labbet, titta i hennes mikroskop
och träﬀa internationella besökare.
ATT HON SKULLE FASTNA i Sverige var där-

emot inte förutsett. Det var följden av ett
studentutbyte och ett slumpartat möte
på en studentpub i Uppsala, där hon träffade sin blivande man Thomas. Det mer
jämlika förhållandet mellan män och
kvinnor är, tycker hon, en av de stora
fördelarna med Sverige.
– Polska män är mycket chevalereska.
De håller upp dörren för kvinnan och
kysser hennes hand – men sedan väntar
de sig att hon ska ta allt ansvaret för hem
och hushåll, säger hon.
Thomas Blom är också forskare, och
tillhör Rikard Holmdahls forskargrupp i

andra sjukdomar. Komplementsystemet
hjälper även till med att rensa upp efter
naturligt döende celler, så att de inte ligger och ruttnar i vävnaden. Om det arbetet inte fungerar, så uppstår en inﬂammation. Komplementhämmarna å
sin sida kan kidnappas av bakterier och
virus, som använder dem för att trycka
ner immunförsvaret och ge sig själva större spelrum.
Anna Blom talar om sig själv som
”sjukligt nyﬁken” på hur allt fungerar.
Naturligtvis är det extra roligt om något
forskningsfynd leder till praktiska tilllämpningar i form av nya läkemedel eller
behandlingar. Men sådana nya uppﬁnningar kan sällan planeras fram, menar
hon – de är snarare något man snubblar över vid ett fritt och kreativt forskningsarbete.

”Doktorander är inte hundar. Ändå – med all respekt för båda parter – ﬁnns det vissa likheter
mellan Anna Bloms förhållande till sina hundar
och till sina doktorander och postdocs.”
Lund som studerar reumatoid artrit. Att
båda forskar ser Anna som en fördel, eftersom det ger dem ömsesidig förståelse
för sena kvällar, sammanträden och ansökningsarbeten.
Anna Bloms forskning handlar om
komplementsystemet, den del av kroppens immunförsvar som alla har med sig
från födseln. Komplementen, dvs. proteinerna i komplementsystemet, har till
uppgift att försvara oss mot bakterier och
virus. Dessa försvarstrupper har dock en
tendens att bli överaktiva, och måste därför hållas i schack av s.k. komplementhämmare.
– Om några av komplementhämmarna saknas kan komplementsystemet börja
angripa den egna kroppen. Det är vad som
händer bland annat i sjukdomarna reumatoid artrit och lupus, förklarar Anna.
Men det ﬁnns också kopplingar till
20

Paret Blom har aldrig känt någon stark
längtan efter barn. I stället har de en och
snart två andra nästan lika utrymmesoch energikrävande familjemedlemmar.
Det är den treåriga svarta irländska varghunden Octan, 65 kilo tung och 86 cm i
mankhöjd, och snart också en valp som
ersättning för den sörjda och saknade tiken Tekla som nyligen dött.
kan
tyckas extremt, men Anna Blom är en
planerande person och valet av ras var
väl genomtänkt.
– Innan vi bestämde oss, så läste vi
mycket om hundraser och gick på utställningar, berättar hon och radar upp varghundens fördelar: väldigt snäll trots sitt
skräckinjagande yttre, tillgiven, lättlärd
men med en egen vilja, och lagom energisk. Octan kan (i kontrast till sin matte)
VARGHUNDAR I EN STADSLÄGENHET

gärna småslumra på soﬀan en halv dag,
men springer sedan snabbt som en vind
när han kommer ut i skogen.
Att det är en ovanlig hund spelar också
en viss roll, medger Anna. På samma sätt
som hon gärna köper kläder i Krakow för
att få något originellt, så uppskattar hon
en ras som inte står allra högst på hundköparnas tio-i-topplista.
BLOMS TÄVLAR OCKSÅ med sina hundar,

i en gren som kallas Lure Coursing, simulerad jakt. Det är sprinterlopp där domarna bedömer hundarna när de springer efter en påse (en ”kanin”) som dras i
sicksack över ett fält. Starten kan bli kaotisk, när man måste hålla fast 60-80 kilo
tunga hundar som vill iväg.
– Ibland ﬁck vi nästan lyfta upp Tekla
och sätta ner henne först precis när starten gick! säger Anna.
Doktorander är inte hundar. Ändå –
med all respekt för båda parter – ﬁnns det
vissa likheter mellan Anna Bloms förhållande till sina hundar och till sina doktorander och postdocs. I båda fallen försöker hon vara noga med att att ge mycket
instruktioner och uppmärksamhet, att
vara tydlig, stötta, uppmuntra och skapa en positiv stämning.

gett forskargruppen ﬁna
framgångar. Anna Blom har fått anslag
från Cancerfonden, Vetenskapsrådet och
ALF, hon har en av Vetenskapsrådets sexåriga forskartjänster, utsågs häromåret av
Stiftelsen för strategisk forskning SSF till
en av ”Framtidens forskningsledare” och
blev samma år ”årets yngre forskare” vid
Universitetssjukhuset MAS. Den senare prissumman på 60.000 var för valfritt
bruk.
– Det gick till hundarna! Vi reste till
Tyskland och tävlade med dem i EM i
Lure Coursing. Octan ﬁck en silvermedalj! säger Anna. Hon låter nästan stoltare över detta än över sitt eget forskningsledaranslag på sex miljoner från SSF.
ARBETET HAR

TEXT: INGEL A BJÖRCK
FOTO : KENNET RUONA
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Den irländska varghunden är en gammal ras med hög status: på medeltiden
gavs varghundar ofta i present till kungar och furstar. Dess karaktär har beskrivits med uttrycket ”som ett lamm hemma, som ett lejon vid jakt”. Octan
är nästan alltid snäll som ett lamm.
LUM NR 9 | 2005

Anna Blom tycker det är viktigt att ta sig tid för alla medlemmar i forskargruppen, och se till att det blir en god
samarbetsanda.
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Den ständigt ökande ﬂygtraﬁken göder
växthuseffekten. På bilden lyfter ett plan
från Kai Tak International Airport i Hong
Kong FOTO : PANORAMA IMAGES /
PANORAMA

OHÅLLBAR
TURISM
Flyget den största miljöboven inom turismområdet
Visst sorterar du dina sopor, köper miljövänliga tvättmedel och
tar cykeln i stället för bilen när det är möjligt?
Det gör i alla fall många av oss svenskar numera. Men sen förstör vi totalresultatet för miljön genom att ﬂyga utomlands på
semester. Globalt sett är turismens effekter mer skadliga än nyttiga, visar turismforskare i Helsingborg.
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lygplan ger inte ifrån sig miljögifter eller särskilt mycket avgaser, men massor av koldioxid som
göder växthuseﬀekten. Denna
koldioxid ger dessutom mellan dubbel
och fyrdubbel eﬀekt när den släpps ut
uppe i stratosfären. Flyget är därför den
överlägset största miljöboven på turismens område, vilket är okänt för många.
– I våra enkäter om turism och miljö
var det väldigt få turister som nämnde
de globala eﬀekterna. De tog mest upp
lokala frågor som skräp längs vägarna,
för mycket traﬁk, att färskvattnet kan ta
slut och att hotellbyggena förstör ﬁn natur, säger Stefan Gössling.
HAN FORSKAR OM TURISM vid Institutio-

den nyazeeländske
gästprofessorn Michael Hall har Stefan
Gössling nyligen kommit ut med en antologi om turism och klimatförändringar. Boken handlar både om turismens effekter på klimatet och hur turismen själv
påverkas av klimatförändringarna.
TILLSAMMANS MED
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Turismforskarna Stefan Gössling och Michael Hall har just kommit ut med en antologi om turism och klimatförändringar. FOTO : INGELA BJÖRCK

Sådana är redan märkbara på ﬂera
håll. Snöbrist tvingar t.ex. idag många
skidorter i Alperna att använda snökanoner (som bidrar till växthuseﬀekten) för
att ha pisterna i gång. Badorter runtom i

ranger, aﬀärer och all annan verksamhet som inte är så lätt ﬂyttbar, spår Stefan Gössling.
– Ett extra problem är att extrema väderhändelser lär bli vanligare. Vi kan

”Politiker, affärsmän och forskare måste
ibland ﬂyga i tjänsten, men att en familj
semesterﬂyger till Söderhavet är kanske
inte nödvändigt?”
världen har fått brist på färskvatten och
kan tvingas bygga avsaltningsanläggningar (som bidrar till växthuseﬀekten).
I de Stora sjöarna i USA har vattennivån sjunkit så att båtramper och bryggor plötsligt ligger för högt. Sportﬁskarnas favoritarter håller på att dö ut i andra
sjöar, korallreven utanför Australien håller på att blekna, och så vidare.
– Turisterna själva hittar nog andra
ställen att resa till. Men förändringarna
kommer att slå hårt mot hotell, restau-

ännu inte säga om stormen Gudrun och
orkanen Katrina orsakades av klimatförändringarna. Men det är just sådant
som stormar, orkaner, översvämningar
och värmeböljor med skogsbränder och
missväxt som kommer att inträﬀa allt oftare.
Hur ser då Stefan Gössling på turismen i framtiden? När lågprisﬂygen annonserar om resor till London och Rom
för en krona – kan man då få människor
att frivilligt begränsa sitt ﬂygande?

▼

nen för service management i Helsingborg och har bl.a. gjort studier på Zanzibar och Mauritius med sina studenter.
I en annan studie har Stefan Gössling
gått igenom ﬂygindustrins miljöpropaganda. Enligt denna står ﬂyget bara för
marginella koldioxidutsläpp, som blir allt
mindre genom tekniska förbättringar.
Ingetdera är sant, enligt hans uppgifter. Flygindustrin är i kraftig tillväxt:
inom tjugo år antas antalet plan och antalet ﬂygstolar ha ökat med 90–00 procent. Och någon teknisk utveckling som
kan väga upp den ökningen är inte i sikte
– de senaste årens energibesparingar har
varit ytterst små.
Han tycker också man kunde diskutera frågor om nödvändighet och livskvalitet i samband med allt resande. Politiker,
aﬀärsmän och forskare måste ibland ﬂyga i tjänsten, men att en familj semesterﬂyger till Söderhavet är kanske inte nödvändigt? Var vår livskvalitet verkligen
sämre för tjugo år sedan, när sådana semesterresor inte var möjliga att göra?
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▼

Njaee – Gössling tror mer på politiska ingripanden som t.ex. en kraftig
skatt på ﬂygbränsle. Men han hoppas
ändå på en ökad medvetenhet bland allmänheten. Om turisterna får upp ögonen för ﬂygets miljöeﬀekter, så kanske
de kunde nöja sig med en ﬂygsemester om året i stället för två? En långresa
vartannat år i stället för varje år?
Själv ﬂyger Stefan Gössling aldrig
på fritiden utan bara i tjänsten, om det
är nödvändigt. Kollegan Michael Hall
från Nya Zeeland ﬂyger från hemön till
gästprofessuren i Helsingborg en gång
om året, men tar sedan tåget inom Europa.
– Jag och min sambo har dessutom
talat om att köpa en bit mark och plantera träd som kan ta upp koldioxid och
motverka utsläppen från mitt ﬂygande!
förklarar han.
”sustainable tourism”, hållbar turism, som
självmotsägande. För att vara miljömässigt hållbar skulle all turism behöva hålla sig inom den närmaste regionen, och
så lär det aldrig bli.
– Men det kanske kan växa fram en
Slow Tourism-rörelse, som i likhet med
Slow Food-rörelsen värderar kvalitet
och lugn. Då skulle båt och tåg kunna ersätta åtminstone några ﬂygresor,
menar han.
Att turismen hjälper fattiga u-länder, som branschen gärna hävdar, tror
Michael Hall inte ett dugg på. Dels
går merparten av pengarna till utländska hotellägare och researrangörer, dels
upphävs den lilla positiva eﬀekt som
ﬁnns med råge av ﬂygturismens påverkan på klimatet.
– Vill man verkligen hjälpa tredje
världen, så gör man bättre i att stanna hemma. Sen kan man ju göra något
på hemmaplan, t.ex. arbeta för slopade jordbrukstullar inom EU. Det skulle verkligen ge en positiv utveckling, till
skillnad från turismen! menar Michael Hall.
MICHAEL HALL SER BEGREPPET

INGEL A BJÖRCK
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Algodlingar på Zanzibar.

Turismpengar till Zanzibar
– men inte till kvinnorna
Turism bidrar till en viss utveckling
på lokalnivå, men dess vinster blir
inte jämnt fördelade. Den slutsatsen drar sociologen Per PetterssonLöfquist, som skriver en avhandling
om turism och naturresurser på östra Zanzibar.

Per Pettersson-Löfquist har följt utvecklingen i byarna Paje och Kiwengwa sedan
90-talet. I dessa två kustbyar hade kvinnorna då börjat ägna sig åt algodling, vilket gav dem egna inkomster och en större självständighet. Skilsmässor i byarna
(nästan alltid tillkomna på mannens initiativ) är mycket vanliga. En egen inkomst är därför ett sätt för kvinnan att
skaﬀa sig en trygghet för det fall att hon
blir ensamstående.
I en algodling odlas algerna på ställningar av störar och linor i grunt vatten,
varpå de samlas in, torkas och säljs säckvis till industrin. De används där som
förtjocknings- och stabiliseringsmedel i
bl.a. skönhetsmedel, tandkräm och livsmedel.
Pressade priser på världsmarknaden
har numera lett till att de algodlande
kvinnorna på Zanzibar fått sämre be-

talt för sin vara. I Kiwengwa har också
turisthotellen lagt beslag på mycket av
stränderna. Turismen har i gengäld gett
nya pengar på by- och familjenivå, men
inte just till kvinnorna.
– De ﬂesta anställda på hotellen kommer från Zanzibars stad eller från fastlandet. Byborna har sällan språkkunskaper nog, även om en del fått jobb som
trädgårdsmästare eller kökspersonal, säger Per Pettersson-Löfquist.
– Därför ägnar sig många i stället
åt att sälja souvenirer till turisterna på
stranden. Men det är nästan bara män
som gör det: att hålla till på stranden och
tala med utlänningar anses inte passande
för en kvinna.
Per Pettersson-Löfquists avhandlingsarbete tar inte in turismens globala effekter på klimatet, som kan skada Zanzibar svårt om t.ex. korallreven förstörs.
Rent lokalt kan han se att den gett en
hel del utveckling i form av vägar, el och
vatten i byarna. Männen har också fått
större inkomster, men kvinnorna har blivit eftersatta – i förhållande till turisterna spelar de oftast bara rollen av exotiska fotoobjekt.
INGEL A BJÖRCK
LUM NR 9 | 2005

ANPASSAD
INTERAKTION
När du skickar ett mail med din mobiltelefon, testar möblering av din lägenhet på IKEAs
webbsida eller sätter på värmen i sommarhuset
via datorn, använder du ett interaktivt digitalt
system. Vem som gjort detta begripligt och användbart reﬂekterar få över, men allt oftare är
en interaktionsdesigner involverad.
– Interaktionsdesigner är ett relativt
nytt yrke där arbetsmarknaden expanderar för varje år, berättar Konrad Tollmar. Han är docent på Institutionen för
informatik där han leder en ny magisterutbildning i design av interaktiva system, DIS.
– En interaktionsdesigner utbildas till
att förstå hur vi använder datorbaserade
system. Utifrån det bygger man upp bilder av nya lösningar. Det kräver förståelse av både samhälle och teknik, utforskning av den sociala acceptansen för ny
teknik och visioner om hur den tekniska
sidan kan utvecklas.
har Konrad Tollmar
koncentrerat sig på den digitala framtiden där han ser två tydliga trender. Mobilitet, att bära information med sig, att
vara tillgänglig men inte fysiskt låst, är
den ena. Vardagen, hur vi kan interagera
med våra ting, är den andra.
– Först idag är vi beredda att ta till oss
ny teknik i vidare mening. Den har tagit
plats i ﬁckan i mobilen, i hemmen. Ett
huvudtema för en interaktionsdesigner

Konrad Tollmar utforskar hur vi kan använda digitala system utanför datorns skärm.
Ett av hans projekt är
”vita stenen” där han
undersökt hur känslor
kan förmedlas.
LUM NR 9 | 2005

25

▼

SOM FORSKARE

▼

är att komma bort från skärmen, att
designa användbara system som förenklar vår tillvaro på olika sätt.
På Lunds universitet fortsätter
Konrad Tollmar den forskning som
han jobbat med på framförallt Ericsson, KTH och MIT – Massachusetts
Institute of Technology. Han har arbetat med ﬂera projekt som utforskat
former för digital kommunikation
utanför datorn och skärmen. Ett av
dessa var Brainball, ett tvåmannaspel där den elektriska aktiviteten i
hjärnan hos de två motspelarna mäts
och överförs till en boll som ska rullas i mål hos motparten. Spelarna sitter mittemot varandra vid ett bord,
och de hjärnvågor som styr bollen är
alfa- och thetavågor som uppträder
när hjärnan är avslappnad.

IDeixis är ett system
där mobiltelefonernas kamera blir sökmotor. Prototypen
fungerar i tre steg.
Man tar en bild
på föremålet eller
byggnaden man vill
veta mer om, skickar den till en sökmotor som analyserar och skickar
tillbaka matchande resultat till mobilen. Konrad Tollmars del i projektet
handlar om att utveckla programvara
som kan ”lära mobilen” att tolka det
väsentliga i bilden.
ILL: KONRAD TOLLMAR OCH PROJEKTET
IDEIXIS.

som föddes under hans tid på Interaktiva Institutet
i Stockholm var ”Vita stenen”.
– Det handlar om känslomässig
kommunikation. De två stenarna
”talar” med varandra. När man håller den ena i handen värms den andra
upp. Det är en ren emotionell form
av system där det digitala är osynligt,
men i allra högsta grad aktivt.
ETT ANNAT PROJEKT

Ny magisterutbildning i interaktionsdesign
Interaktionsdesign, eller som programmet ofﬁciellt heter – design av interaktiva system, DIS – är en ny magisterutbildning på Institutionen för informatik. Till
kursstarten i september antogs 30 studenter. All undervisning sker på engelska.
Kursen är knuten till en forskningsgrupp som arbetar med människa – dator
– interaktion, MDI eller HCId som den heter på engelska, Human-Computer Interaction Design. Det är ett tvärvetenskapligt designområde som spelar en alltmer

26

central del i samhälls- och forskningsutvecklingen.
Gruppen leds av Konrad Tollmar som
doktorerade 2001 på en avhandling med
titeln ”Towards CSCW Design in the
Scandinavian Tradition” där CSCW ska
uttolkas som Computer Supported Cooperative Work.
– Vår nya magisterutbildning fokuserar på innovation och design av interaktiva tjänster och datortillämpningar för
både yrkes- och vardagsliv, samt hur an-

vändare kan medverka vid utveckling av
interaktiva system, säger Konrad Tollmar.
En viktig förutsättning för utbildningen är
att erbjuda studenterna verktyg och rum
för att praktiskt arbeta med designuppgifter. Förutom att erbjuda en god teoretisk grund så ﬁnns det på institutionen
två designlabb med tillgång till avancerade program och teknik för att visualisera
och bygga modeller.
THORE SONESON
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Från denna grund har Konrad Tollmar utvecklat konceptet med intelligenta
stenar vidare inom ramarna för ett stort
europeiskt forskningsprojekt, Palcom,
som står för palpable computing, handgripliga datasystem. Idén är att skapa en
minnessten – en sten som kan innehålla
information och bilder och vara som ett
slags dagbok man kan bära med sig.
– Tanken är att man ska kunna lägga stenen vid en teve eller mobiltelefon
och med en enda beröring visa bilderna,
berättar han. Huvudinriktningen i Palcom-projektet handlar om att förstå vad
mobilitet är, vilka kvaliteter det ﬁnns i
osynliga digitala system och omsätta den
kunskapen till att bygga bättre teknik.
på MIT
arbetar Konrad Tollmar parallellt med
IDeixis, ett söksystem för mobila enheter baserat på bilder istället för text. Ett
slags ”fotogoogle”. Utmaningen här är
att ”lära” det digitala systemet att avläsa en form och sedan söka information
om den på Internet. Utvecklingen av den
tekniken har lett till ett patent som skapat möjlighet att forska vidare på design
av programvara för kameratelefoner.
På Institutionen för informatik leder Konrad Tollmar en nystartad forskningsgrupp med fokus på framtiden,
både visionärt och i konkreta projekt i
samarbete med företag och institutioner i regionen. Man forskar till exempel med Region Skåne, i ett av Vinnova
ﬁnansierar projekt, om publika hälsotjänster på webben. Grundtanken här
är att privatpersoner ska få tillgång till
sina journaler och kunna boka tider via
webben.
– Det här berör de ﬂesta samhällsfunktioner idag. De är omgivna av en elektronisk fasad där varje kontakt resulterar i
att ett papper skrivs ut och läggs i en hög
för att administreras. Vi ska utveckla en
webbtjänst som kan användas både utifrån och inifrån, säger Konrad Tollmar.
MED SINA TIDIGARE KOLLEGOR

TEXT & FOTO :

Petter Alexandersson, doktorand i interaktionsdesign, utforskar hur ljud kan användas inom digitala system. Här med Konrad Tollmar (t.h.). FOTO : THORE SONESON

Lyssnar sig till fel i maskiner
Det låter som en symfoni av industriljud. Maskinernas ljud kan kopplas till
och från, nästan som olika instrument
och kan avlyssnas var som helst. Det är
inte musik, utan ett konkret exempel
på interaktionsdesign där Petter Alexandersson, doktorand i HCId gruppen,
utforskar hur ljud kan användas inom
digitala system.
Hans projekt ”Scapenav” är utvecklat i samarbete med processoperatörer
på Perstorps kemiska industrier. Den
lilla bärbara handdatorn med hörlurar
är kopplad till mikrofoner och fungerar som en ljudmottagare där man i realtid kan konstatera om något gnisslar
eller är fel i maskinhallen. Operatörerna
som sitter i ljudisolerade rum, vilket är
nödvändigt av arbetsmiljöskäl, läser av
information på dataskärmar. För dem
kan ljudmottagaren betyda en mer

ﬂexibel arbetsplats. För Petter Alexandersson betyder samarbetet att han
kan studera hur ljud kommunicerar och
testa modeller för hur digitalt ljud kan
kontrolleras.
THORE SONESON

En portabel handdator är navet i ett ljudbaserade system som kan göra en operatör
i industrin mera ﬂexibel.

THORE SONESON
LUM NR 9 | 2005
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De nya professorerna Michael Ljungberg,
Ronald Kröger och
Anne Loft.

Till de pampiga tonerna från La Morisque skrider de in i universitetshusets aula. Först kursorerna, tätt
följda av rektor, vicerektorer och
universitetsdirektör. Sedan är det
dags för dagens huvudpersoner –
de blivande professorerna som nu
ska installeras. Efter dekanerna tågar så Lunds Studenters fanborg,
med blickarna riktade mot taket för
att ingen takkrona ska rivas ner av
nationsfanorna.

När musiken tystnat och publiken slagit
sig ned i bänkarna hälsar rektor Göran
Bexell de nya professorerna välkomna.
– Denna högtid är en viktig händelse
i era liv och karriärer. Ni har efter långt,
uthålligt och kvaliﬁcerat arbete inom
forskning och utbildning nått detta mål
och jag gratulerar er och ser fram mot era
fortsatta insatser.
Rektor poängterar att samhället måste bli bättre på at ta tillvara den kunskap
och erfarenhet som ﬁnns hos universitetets forskare och nydisputerade.
– Om Sverige ska kunna konkurrera
med kunskap och kompetens har samhället mycket att göra här.
Därefter är det dags för dekanerna att
presentera fakulteternas nya professorer.
Dekanus Bengt Holmberg kungör
stolt att Lunds teologiska fakultet, förutom en professor i islamologi och en i
judaistik, nu även genom Olle Qvarnström fått sin första professor i indiska
religioner.

POMP FÖR
PROFESSORN
28
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Nära och kära slöt upp för att se just ”sin” professor installeras.

– Befordringen av Olle Qvarnström
ligger väl i tiden med universitetets satsningar på Sydasien, säger Bengt Holmberg.
Humanisternas och teologernas områdesordförande, Jan Svensson presenterar professorn i idé och lärdomshistoria,
Elisabeth Mansén.
– Oscar Wilde lär ha sagt: ”When I
want to read a book, I write one”. Det är
ett citat som verkar stämma även på Elisabeth Mansén, säger Jan Svensson och
refererade till den nya professorns produktivitet på bokfronten.
En efter en presenteras de nya professorerna. Sammanlagt 8 professorer varav endast fyra kvinnor.
– Ska man applådera nu, viskar en liten pojke i publiken när presentationen
är klar. Tveksamma applåder drunknar
LUM NR 9 | 2005

Bertil och Kerstin Andersén ﬁck silvermedaljer
efter deras fyrtio år vid Gerdahallen.

i de dånande tonerna till ett stycke från
operan Carmen, utfört av musiker från
Akademiska kapellet.
Den holländskfödde Sidney Dekker,
professor inom området den mänskliga
faktorn i ﬂyget, har fått äran att hålla
installationsföreläsningen. Han lämnar
tryggheten bakom talarstolen och med
yviga gester varvar han roliga anekdoter
från ﬂyget med forskning om logiken
bakom ﬂygpersonalens mänskliga men
ödesdigra misstag. För en stund försvinner den sakrala stämningen i aulan.
SIDNEY DEKKER AVLUTAR installationsfö-

reläsningen med att påpeka att hans forskningsfält har dåliga framtidsutsikter.
– I dag reser vi mer än någonsin, men
om ungefär trettio år tar den billiga oljan
och därmed kanske även ﬂyget slut, säger

Ritar han mustascher på de nya
professorena, månne?

han och tillägger att han kanske borde ha
gjort som sin fru och ägnat sig åt medicinsk biologi istället.
Sedan är det dags för prisutdelning.
Kerstin och Bertil Andersén får universitetets silvermedaljer för att de under
40 års bidragit till att förbättra de universitetsanställdas kondition och hälsa.
Medaljen delades ut senast 998 till den
förre universitetsdirektören och akademisekreteraren Göran Angsmark. Dessförinnan har den förärats bland andra
Sten Broman, Ruben Rausing och konstnären Matisse´s söner.
Sara Goodman och Björn Regnell
får universitetets pedagogiska pris. Sara
Goodman för att hon har varit en av
de ledande personerna i uppbyggnaden
av utbildningen i genusvetenskap vid
Lunds universitet. Enligt motiveringen
29

▼

Flygprofessor Sidney Dekker installationsföreläser med
inlevelse.

för utmärkta lärarinsatser i undervisningen går till universitetslektor Christian Dahlman som undervisar i allmän rättslära vid Juridiska
institutionen.
Han får, enligt Jenny Dahlin från Juridiska föreningen, priset för att han har
en förmåga att entusiasmera studenter
och ge gamla teorier nytt liv genom att
tillämpa dem på aktuella händelser och
frågor.
– Alla studenter vid Lunds universitet
förtjänar en Dahlman, inte bara juristerna, säger Jenny Dahlin.
När även Lunds Studentkårers ordförande, Elisabeth Månsson, har hållit tal
till de nya professorerna, den nyinstallerade Sonja Opper har svarat och professorn i violoncell Mats Rondin har spelat
cello tågar sällskapet ut ur aulan igen till
tonerna av Pavane Bataille.
Nu väntar uppvaktning och förfriskningar i universitetshusets pelarsal.
STUDENTERNAS PRIS

TEXT: ULRIK A OREDSSON
FOTO : KENNET RUONA

Elisabeth Mansén ( i mitten) och hennes professorskolleger gör sig klara inför installationen.

▼

▼

har hon bland annat bidragit till utbildningens globalisering och skapat en arena för kollegor från olika fakulteter som
arbetar med genusperspektiven i sina utbildningar.
Björn Regnell undervisar i programvarusystem och i prismotiveringen kan
man läsa att ”hans undervisning karaktäriseras av en tät koppling till näringslivet. Därmed skapas insyn och motivation bland studenterna inför kommande
yrkeskarriär. Som aktiv forskare säkerställer han samtidigt att utbildningen
följer forskningsfrontens snabba utveckling.”

Nyinstallerade professorer

Olle Qvarnström, professor i religionshistoria
Elisabeth Mansén, professor i idé- och lärdomshistoria
Bo Carlsson, professor i rättssociologi
Ingegerd Carlsson, professor i personlighets- och socialpsykologi
Eric Olsson, professor i socialt arbete
Jerker Holm, professor i nationalekonomi
Dipak Khakhar, professor i informatik
Anne Loft, professor i företagsekonomi särskilt redovisning
Sonja Opper, professor i internationell ekonomi och internationellt
företagande särskilt Kina
Salam Al-Karadaghi, professor i molekylär biofysik
Ronald Kröger, professor i neuroetologi
Michael Ljungberg, professor i radiofysik
Hans-Erik Åkerlund, professor i växtbiokemi
Mikael Akke, professor i fysikalisk kemi
Jan-Olle Malm, professor i oorganisk kemi
Lars-Erik Wernersson, professor i nanoelektronik
Sidney Dekker, professor i människa-system interaktion inom ﬂyg
Mats Rondin, professor i violoncell

Pedagogiska pristagare: Björn Regnell, Christian Dahlman och Sara Goodman.
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Karin Sarsenov, forskarassistent och studierektor
vid Institutionen för Öst- och Centraleuropastudier:

OM JAG VORE REKTOR FÖR EN DAG...

…hade jag inrättat en mängd adjunkturer

F

rasen ”om jag vore rektor en dag” för oss direkt till det ”karnevaleska” så som den ryske språkﬁlosofen Michail Bachtin tolkat uttrycket. En situation där studierektorn för en
av universitetets minsta institutioner blir rektor tar oss
raka vägen till den värld av groteska kroppar, hädelse, subversiva skratt, utspända magar och svordomar
som Bachtin frammålade i sin bok om Rabelais. Det
är inte utan att tanken på ett upp- och nervänt universitet, där narren blir kung för en dag frammanar en
del rätt tilltalande bilder. Jag som frossande, pruttande
och svärande rektor hade börjat med att kalla på chefen för LDC. Han hade fått lyssna till en välformulerad svada bestående av svenska (och ryska) språkets
samlade obsceniteter, vilka uttrycker de känslor jag
själv erfor den  september i år.
förväntansfulla Astudenter i ryska och skulle visa upp vårt ﬁna nya humanistlabb. Just när jag kom till ”Avdelningen datorstöd
i språkundervisningen” slocknade Internet. Det visade
sig sedan att det slocknat i hela Språk- och litteraturcentrum p.g.a. ett PLANLAGT strömavbrott klockan
4.00 den  september. Detta borde vi ha varit medvetna
om, eftersom LDC under ”driftsinformation” annonserat att ”vissa enkelmatade klienter” skulle drabbas. Hur
fasen (o.s.v enligt beskrivningen ovan) ska jag veta om
SOL är en enkelmatad klient eller inte? Och hur kan
man PLANLÄGGA ett strömavbrott den  september?
Här hade tomaterna yrt i luften och saftiga köttben siktats mot den arme chefens huvud.
Nästa narr-aktiga upptåg hade varit att inrätta adjunkturer i estniska, litauiska, tjeckiska och ungerska
och så där fem–sex språk till. En lagom lullig områdesstyrelse skriver raskt på anställningsbesluten och
jag får mig ett befriande karnevaleskt skratt vid tanken på vilket besvär rektor får med att avskaﬀa dessa
EU-språk, med gällande arbetsrättsliga regler, när
han kommer tillbaka imorgon. Inte kan man undervisa Lundastudenter i språk som talas i länder som är
våra närmaste grannar på andra sidan Östersjön? ElDEN DAGEN STOD JAG INFÖR TJUGO
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ler i språk som talas i de rikaste av de nya EU-länderna, vars något billigare arbetskraft svingar svenska
storföretags vinster till oanade höjder? Det säger ju sig
själv att detta är groteska idéer, det borde till och med
en narr förstå. Men idag är det karneval och narren
försjunker i rusiga drömmar om ett universitet som
inte bara ger studenter forskningsanknutna yrkeskunskaper, utan också ger
dem möjlighet att nischa
”Nästa narr-aktiga upptåg
in sig på en region eller
hade varit att inrätta adjunkett språkområde. Massproduktion av enhetligt
turer i estniska, litauiska,
utbildade ekonomer och
tjeckiska och ungerska och så
tekniker klarar högskodär fem–sex språk till.
lorna bättre! Eftersom
samtliga enkäter jag fyllt
i nyligen på universitetets uppmaning verkar anta att
jag arbetar i ett storföretag (”hur uppfattar du din relation till kunden?”) slår mig den lysande idén att också tillsätta tjänster efter modell från näringslivet. Professorer in spe får enligt narrens nya ordning under
anställningsintervjun svara på frågor som ”Vilka är
dina svaga sidor?” och ”Vad tror du att dina medarbetare tycker om dig?”. Nu när den centrala kontrollen över forskningen hårdnar
bör en professor redan från början
inse sin plats som målorienterad
fundraising-specialist. Förutom
att detta förfarande skulle ge oss
mer socialt väloljade professorer,
skulle dessutom lärarförslagsnämndens sammanträden bli bra mycket mer underhållande, särskilt för lätt
sadistiskt sinnade ledamöter. Sedan skulle jag, tillsammans med
mina narrkamrater – pyromaner
och transor – dansa ut i pelarsalen, och ansluta mig till den vilda festen.
K ARIN SARSENOV

31

Tennis väckte starka
känslor på Gerdahallen
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TENNISDUST. Var stämningen hätsk

eller bara känsloladdad? Meningarna var inledningsvis delade om detta när ledningen för Gerdahallen
bjöd in sina tennisspelare till diskussion om tennisens framtid i hallen.

Tillströmningen fyllde Gerdahallens föreläsningssal mer än till sista plats med en
välartikulerad skara övervägande akademiska tennisspelare i övre medelåldern.
Hallchefen Anders Faager och hans
ställföreträdare Stefan Emanuelsson la
fram fakta om hur stort trycket från tränande studenter och andra är på gympaoch styrketräningshallar och deras omklädningsrum, särskilt mellan klockan
6 och 20. De påpekade hur relativt dålig beläggningen på de två tennisbanorna är på dagtid och hur hög medelåldern
på spelarna såg ut att vara. Dessutom går
tennisen med en förlust på 269.000 kronor om året.
TENNISEN INGÅR HELLER INTE i Gerdahallens primärverksamhet, ﬁck man
veta. Den syftar till att erbjuda motion
till studenter och de kommer i tiotusental till gympa, aerobics, box, spinning,
styrkegympa och styrketräning i gym.
Medan maximalt åtta kan spela tennis
på en timme kan det som mest vara över
.000 i annan träning.
Långt om länge kom Gerdahallens
lednings förslag fram – att man skulle
undersöka möjligheterna att ta den ena
av de två kvarvarande tennisbanorna till
nya tränings- och omklädningsrum. När
frågor och invändningar haglade sa Anders Faager att han aldrig förr upplevt en
så hätsk stämning.
– Stämningen är inte hätsk, men
känsloladdad för att vi blir upprörda om
vi skulle förlora en hall som vi älskar, en
tennishall som kanske bara kan jämföras med Kungliga hallen i Stockholm, sa
journalisten Bodil Schrewelius i ett applåderat inlägg.

Norbert Geistlinger och Jean Braconnier har
spelat tennis i Gerdahallen i ett par decennier och vill ogärna ”ge bort” ena banan till
mer trångbodda gympamotionärer.

Gerdahallen byggdes 929 för tennis
efter en donation. Tre av de fem tennisbanorna har sedan tagits över av andra
motionsformer. Många av tennisspelarna
hade upplevt hela denna avveckling och
kunde upplysa Anders Faager om saker
han inte visste. Exempelvis om att universitetsstyrelsen i december 987, då tennisstyrelsen las ner, tog ett beslut att tennisen
ska ha en plats likvärdig med andra motionsformer i den styrande stiftelsen.
Anders Faager noterade spelarnas argument och lovade undersöka dem närmare innan han återkom. Arkitektprofessor Krister Wiberg, som byggt en del
av de modernare hallarna, sa att det gick
utmärkt att bygga nya bjälklag och göra
en andra våning i gympahallarna, som
man redan gjort i någon av dem. Här
skulle man då kunna få plats med ﬂer
tränings- och omklädningsrum.
Avslutningsvis applåderade spelarna
Faager för att han lyssnat på dem. Man
beslöt i all hast att en nybildad stödförening för tennisen skulle bli hans samtalspartner i dessa frågor i framtiden.
TEXT & FOTO : MATS NYGREN
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Dansk multikultur tema för Danmarksstudier
olika uppfattningar om det mångkulturella samhället.
– Det handlade bland annat om problem med ”enklaver” där islamisterna
kan få starkt gehör för sina åsikter och
större frågeställningar som handlar om
Nationalstatens framtid. Om den kan
överleva i ett allt mer multikulturellt
samhälle, berättar Barbro Bergner vid
Historiska institutionen

MÅNGFALD. Synen på det multikul-

turella samhället och problematiken
kring integration skiljer sig mellan
Danmark och Sverige. Trots att den
ofﬁciella politiken är mer restriktiv för ny invandring på andra sidan
sundet, kan minoriteter som etablerat sig där ha större lokalt inﬂytande än hos oss.

Det är Centrum för Danmarksstudier
som har fokuserat sin verksamhet kring
dessa teman. Till hösten 2006 kommer
en antologi som handlar om invandrare och integration, om de mediala
stereotyperna som sprids vidare i bl.a.
insändarspalter. Antologin ska bygga på
föredrag vid en konferens som arrangerades nu i oktober. Där belyste forskare

Martin Emonds väggmålning Exkursion
(1940) och Nils Möllerbergs fontänskulptur Sigyn (1941) var det nybildade Statens
Konstråds första beställningar till Lunds
universitet. Möllerbergs kraftfulla och välformade kvinnogestalt är placerad på en
kubisk sockel i en bassäng framför den
monumentala trappan till före detta Kemiska Institutionen vid Helgonavägen,
byggd 1935–37 efter ritningar av Gustav
Holmdahl.
Med sina mjukt rundade kvinnliga former och sin uppåtsträvande rörelse bryter
hon av på ett tilltalande sätt mot de horisontala linjerna i Holmdahls vackra gula tegelarkitektur. Motiviskt har Möllerberg anknutit till Eddan, där Snorre omtalar hur
den ondskefulle Lokes maka Sigyn håller
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FOTO : THORE SONESON

Skulptur i brons av Nils Möllerberg
1941, Gamla Kemicum (Geocentrum)

THORE SONESON

BLICKFÅNGET

Sigyn

har en mer än
dubbelt så hög invandring per person
som Danmark leder t.ex. inte till att invandrarna har mer inﬂytande i det svenska samhället. I vissa danska kommuner
är invandrare mer framträdande i de politiska församlingarna än i svenska.
– Det kan ha att göra med att personDET FAKTUM ATT SVERIGE

valen har större genomslag i Danmark,
att lokala opinioner skapas kring frågor
som berör invandrargrupper.
Bland forskarna som deltog i konferensen fanns Aje Carlbom som för sin
doktorsavhandling bodde i Rosengård
i Malmö. Han har länge diskuterat om
den svenska integrationspolitiken kan
genomföras när stora invandrargrupper
lever i ett eget kulturellt samhälle, isolerat från det svenska. Forskning från Danmark visar exempelvis att ﬂer invandrare
kommer ut i arbetslivet om de bosätter
sig i mindre kommuner med mindre andel invandrare. Det är erfarenheter som
talar emot koncentration av minoritetsgrupper i områden som Rosengård.

upp en skål för att samla upp det gift som
en orm dryper över den fjättrade Loke.
Den från Norra Skåne härstammande
Nils Möllerberg (1892–1954) var en klassiskt skolad skulptör, som behärskade det
traditionella hantverket till fulländning
och som specialiserade sig på att skulptera nakna kvinnor, ofta med mytologisk

anknytning. ”Det är uttrycken, formerna, rörelserna hos människorna jag försöker föreviga i lera, brons eller sten. Det kan
inte nog framhållas att volymen är rörelsens kärna och väsen Rörelsen och volymen i förening ger skulpturen dess rytmiska spel” som Nils Möllerberg utryckte det.
JAN TORSTEN AHLSTRAND
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Att fånga ett liv
BIOGRAFISKRIVERI. Kan man som

forskare skriva en elegant och lätttillgänglig biograﬁ utan att tumma
på det vetenskapliga?
Christina Carlsson Wetterberg talade om biograﬁns möjligheter och
dilemma vid en ny seminarieserie
om biograﬁer vid Centrum för genusvetenskap.

– I svenska akademiska kretsar är biograﬁn en omstridd genre, medan den
är vanligare i våra nordiska grannländer
och i exempelvis England, säger Christina Carlsson Wetterberg, som under seminariet berättade om sitt eget arbete med
en biograﬁ om författarinnan och samhällsdebattören Frida Stéenhoﬀ.
Christina Carlsson Wetterberg valde
biograﬁns form eftersom hon vill belysa hur människan Frida Stéenhoﬀ blivit
den hon blivit. Varför började dottern till
en pietistisk pastor i början av 900-talet att driva frågor om sexuell frigörelse
och om hur arbete och moderskap skulle kunna förenas? Varför kom just Frida
Stéenhoﬀ att slunga in så många brandfacklor i den svenska samhällsdebatten?
Christina Carlsson Wetterberg hade
turen att komma över ett stort antal brev
till och av Frida Stéenhoﬀ och försöker

utifrån dessa hitta svaren på sina frågor.
– Ett dilemma med att skriva en biograﬁ är att man börjar identiﬁera sig så
mycket med huvudpersonen att man missar något väsentligt, säger hon, och berättar om hur hon nästan blev upprörd när
kolleger som läst hennes texter uppfattade
Frida Stéenhoﬀs far som patriarkalisk och
förtryckande. Själv hade Christina Carlsson Wetterberg identiﬁerat sig så mycket
med sin huvudperson att hon tyckte att faderns attityd mildrades av den kärlek som
han samtidigt förmedlade till sin dotter.
– Detta kan ses som en praktillustration till den identiﬁkation som ofta inträder när man försöker komma nära en
människa, säger hon.
hade ett tjugotal litteraturvetare, historiker, genusvetare och
musikvetare anslutit sig. Många kom för
att ventilera sina dubier kring ett eget arbete med en biograﬁ.
– Du är en etablerad professor, sa en
doktorand från Historiska institutionen,
som skulle skriva sin avhandling om den
judiske musikkritikern Moses Pergament. För mig som doktorand har det
känts vanskligt att välja biograﬁn som
metod eftersom det ﬁnns mycket få historiska avhandlingar skrivna i den forTILL SEMINARIET

Passerkort till alla på LTH
SÄKERHET. Innan detta läsår är slut

ska alla anställda och studenter på
LTH ha fått ett kort som både är ett
ID-kort och ett passerkort till byggnader man har behörighet att vistas
i. De 1.700 nya studenterna – nollorna – har redan fått det.
Kortet ska höja säkerheten genom att det blir
lätt att kontrollera om bäraren är behörig att
vistas i LTHs lokaler utanför normala öppettider. På kortet ﬁnns foto och namn och information på magnetremsa eller streckkod.
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Korten ska förberedas för att på sikt kunna
användas i beröringsfria avläsare. Det ska
också fungera som bibliotekskort. En variant
utan namn ska kunna lånas ut till gäster.
Behörigheten hos anställda ska automatiskt valideras en gång per termin via databasen LUCAT. För studenten sker samma
sak via LADOK och studentkårens register.
Att få kortet godkänt som studentlegitimation har visat sig omöjligt gentemot t.ex. de
stora reseföretagen.
Närmast ska korten delas ut till personal
i E-huset, som är bäst utrustat för ändamå-

men. På något sätt uppfattas personﬁxeringen som mindre vetenskaplig.
Historikern Sif Bokholm, som också
deltog i seminariet, tillhörde undantagen
då hon skrivit sin avhandling i form av
en biograﬁ om Agda Montelius. Hon berättade att hon vid disputationen hade
fått kritik för att hon gloriﬁerat sin huvudperson.
– Det ﬁnns alltid en risk för att man
framhäver sin huvudpersons betydelse för mycket, säger Christina Carlsson
Wetterberg och berättar att en vanlig fälla för biograﬁberättelser är att man tilldelar kvinnliga huvudpersoner antingen
hjältinnerollen eller oﬀerrollen.
– Det är en patriarkalisk diskurs som
jag själv försöker undvika att hamna i.
och
doktorand undrade om det egentligen
var möjligt att skriva rättvisande biograﬁ om en person som man i grund och
botten inte gillar.
– Det är det absolut, säger Sif Bokholm
och berättar om sitt nuvarande arbete
som går under arbetsnamnet ”kärringar
mot strömmen eller historiens förlorare”.
Det handlar om nazistiska kvinnor och
kvinnor som kämpade mot allmän rösträtt och för upprustning i tider som dominerades av kvinnliga fredskämpar.
Seminarieserien pågår under hela hösten. Mer information ﬁnns på www.genus.lu.se
EN ANNAN SEMINARIEDELTAGARE

ULRIK A OREDSSON

let, och senare till all övrig personal. Tekniska begränsningar hos de beﬁntliga kortläsarna gör att man ändå inte kan ge alla
tillträde till alla hus.
Kontosystemet för inloggning på datorerna har setts över samtidigt så att de blir
generella för alla hus på LTH. I samband med
att nya kortläsare inhandlas till Studiecentrum som öppnar i januari sker kompletteras förmodligen också Kårhuset med kortläsare som klarar de nya korten.
Det hela är en försöksverksamhet, där
Byggnadsenheten och säkerhetschef Per
Nordén är intresserad av att se om modellen
senare kan användas på hela universitetet.
MATS NYGREN
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Gro Harlem Bruntland
föreläser till Ann Lindhs minne

Ny webbplats
om smärta
DET GÖR ONT. Vad är smärta? Hur

kan man bedöma hur mycket en
smärta känns? Hur är det att leva
med ständig smärta, och vad kan
göras för att minska den?
Sådana frågor tas upp i Vårdalinstitutets nyöppnade s.k. tematiska rum om smärta.

FÖRELÄSNINGSSERIE. Raoul Wallen-

berginstitutet för mänskliga rätttigheter vid Lunds universitet startar nu en föreläsningsserie till Anna
Lindhs minne.
– Föreläsarna kommer att vara
politiker, diplomater, internationella tjänstemän eller kulturpersonligheter med hög proﬁl inom området mänskliga rättigheter, säger
biträdande föreståndare Leif Holmström.

Först ut den 29 november är Gro Harlem
Brundtland som varit norsk statsminister
under mer än tio års tid och generaldirektör för världshälsoorganisationen WHO
mellan åren 998 och 2003. Gro Harlem
Brundtland, som själv är utbildad läkare, kommer att tala om rätten till hälsa.
Föreläsningen vänder sig såväl till jurister
och medicinare som till allmänheten.
Även f.d. statsministern Ingvar Carlsson som nu är styrelseordförande för
Anna Lindhs minnesfond ska medverka. Dessutom kommer arrangemanget
att besökas av tidigare utrikesminister
Lena Hjelm Wallén och kanske även av
Anna Lindhs efterträdare, utrikesminister Laila Freivalds.
vill man hedra Anna Lindh, som vid sin död hade
hunnit bli ett stort namn inom såväl utrikespolitik som mänskliga rättigheter.
– Genom att en gång om året bjuda
hit föreläsare som är kända för sitt arbete för mänskliga rättigheter hoppas vi
kunna bidra till att fokus på de här frågorna ökar i Sverige, säger Rolf Ring som
är kanslichef på Raoul Wallenberginstitutet.
Institutet vill också göra sin egen verksamhet känd i vidare kretsar.
– Vi har stora resurser inom området
för mänskliga rättigheter och vi skulle
vilja att dessa kom till användning på ett
bättre sätt, säger Leif Holmström, som
MED FÖRELÄSNINGSSERIEN
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Sveriges utrikesminister Anna Lindh mördades 2003. Nu har Raoul Wallenberginstitutet
startat en föreläsningsserie till hennes minne. FOTO : PAWEL FLATO

menar att det i publicitetshänseende är
en nackdel att inte ha sin fysiska placering i Stockholm, där han tror att institutet skulle ha haft ett större tryck på sina
tjänster.
Att just Gro Harlem Brundtland valdes att hålla den första Anna Lindh-föreläsningen beror dels på hennes arbete för
de mänskliga rättigheterna, dels på att
hon var god vän med Anna Lindh själv.
Javier Solanas, fredspristagare eller företrädare för
stora NGOs är heta tips till nästa föreläsning som kommer att äga rum hösten 2006.
– Vi har ännu inte bestämt oss eftersom vi är måna om att föreläsaren ska ta
upp ett ämne som ligger rätt i tiden, säger Leif Holmström.
UTRIKESKOMMISSIONÄREN

ULRIK A OREDSSON
Föreläsningen äger rum i universitetshusets
aula den 29 november klockan 17.00

Vårdalinstitutet är ett institut för vårdforskning som stöds av Lunds och Göteborgs universitet samt sjukvården i västra och södra Sverige. Förutom forskning
ägnar sig institutet också åt att bl.a. via
Internet sprida forskningsbaserad kunskap till vårdpersonal, patienter och
anhöriga. De ”tematiska rummen” är
webbsidor där information om vissa teman samlas. Tidigare ”rum” om demens,
etik och näring har alltså nu fått sällskap
av ett nyöppnat ”rum” om smärta.
Eftersom man vänder sig till grupper
som inte alltid är vana vid vare sig Internet eller medicinsk forskningsterminologi har de ansvariga ansträngt sig för att
göra sidorna användarvänliga. Här ﬁnns
t.ex. en ordlista som förklarar medicinska termer och tips på vidare läsning, eftersom man hoppas att materialet ska
kunna användas i t.ex. studiecirklar.
Det nya tematiska rummet presenterades vid en Vårdalkonferens om att leva
med och vårda personer med smärta.
– ”Smärta tillhör det naturliga åldrandet” heter det ibland. Det är delvis
sant, men betyder inte att man inte ska
försöka ta bort eller i varje fall lindra
smärtan, sa lundaforskaren Ulf Jakobsson. Här brister det på många punkter,
menade han. Både personal och patienter har t.ex. för dåliga kunskaper om andra smärtlindringsmetoder än läkemedel, sådant som massage, värme, musik
och den elektriska stimuleringen TENS,
och det blir alldeles för ofta informationsmissar när patienter ﬂyttas mellan
hem, vårdhem och sjukhus.
INGEL A BJÖRCK
Mer info www.vardalinstitutet.net
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PÅ GÅNG
11 NOVEMBER Lunchdebatt: ”De har
tröttnat” – villkoren för yngre lärare och
forskare, idag och i framtiden. Arr: Forskningspolitiska institutet. Kl. 12.00 på Ideon
Alfa 1, sal 1048, plan 1, Lund.
11 NOVEMBER Lärande Lund-seminarium: The face of physics and the life-world
of engineering students. Nina Reistad och
Piotr Szybek, Lunds universitet. Kl. 13.15 i Lärande Lunds lokaler, Allhelgona Kyrkogata 14, Lilla Valvet. Info: www.ll.lu.se/index.
htm#seminars/aktuella.html#nov11
11 NOVEMBER Framtidsseminariet.
”Människor, möjligheter & drivkrafter –
Framgångsfaktorer längs livsmedelskedjan”. Kl. 09.00–16.00 Stora aulan, Alnarp.
Info: www.foodskills.info
15 NOVEMBER Seminarium kring
(själv)biograﬁ, ”Audit selves”, Liz Stanley,
Sociology Department of Edinburg. Arr: Centrum för genusvetenskap. Kl. 14.00 Centrum
för genusvetenskap i Lund. Info: www.genus.
lu.se
16 NOVEMBER Open Forum: The Competence Center as an instrument for Collaborative Research. Paneldiskussion med
anledning av att den tioåriga verksamheten
med kompetenscentra nu avvecklas. Utgångspunkten för diskussionen är de erfarenheter
som man gjort vid CAP, Centrum för amﬁﬁla
polymerer från förnyelsebara råvaror.
Kl. 10.00–12.15 , Kårhuset, John Ericssons väg
3. Info: www.colintech.fkem1.lu.se

17 NOVEMBER Biology seminar: Stress
management for microbes; coping with
redox stress in steptomyces. Research seminar by Mark paget, Departement of Molecular biology and biotechnology, University of
Shefﬁeld, UK. Kl. 15.00 biology lecture hall,
Sölvegatan 35, Lund. Info: www.biol.lu.se/
cellorgbiol/
18 NOVEMBER Nedräkning för Lundakarnevalen – FEM! Universitetstrappan kl.
15.52.30. Info: www.lundakarnevalen.nu
21 NOVEMBER Pufendorfseminarium.
Talare: Mark von Hoeke, professor of Law and
Jurisprudence vid Katholieke Universiteit Brussel, och professor Jaakko Husa, professor of
Constitutional Law & General Jurisprudence
vid University of Joensuu. Kl. 13.00 Pufendorfsalen, Lilla Gråbrödersgatan 3 C, Lund.
22 NOVEMBER Studentafton. HanneVibeke Holst, författare, journalist och goodwillambassadör i kvinnofrågor för FN. Kl.
19.00 Akademiska Föreningen, Lund. Info:
www.studentafton.af.lu.se
23 NOVEMBER Konferens. ”Psykisk
sjukdom, vård och omsorg i samverkan,
landsting och kommuner. Möte mellan
forskning, strategiska beslut och vardag
tillämpning”. Konferensen behandlar särskilt
kunskapsläget, tillämpning och rekrytering
till såväl forskning som praktisk verksamhet.
Kl. 09.00 Hotell Scandic Star, Lund. Se även:
www.vardalinstitutet.net/psyk05
23 NOVEMBER FOCUS ASIA lecture series. A series of public lectures on inportant topics cencerning East and South-Easte Asia today. Kl. 9.00 Ekonomihögskolan, Tycho Brahes

väg 1, sal EC3:109, Lund. Info www.ace.lu.se
23 NOVEMBER SIGRAD´05 – Mobile
Graphics. The annual SIGRAD conference is
expanding to become a major event in computer graphics in the Nordic countries and
beyond. Kl. 12.00 LTH, Kårhuset. Info http://
graphics.cs.lth.se/sigrad05/
24 NOVEMBER FOCUS ASIA lectrue series. A series of public lectures on important
topics concerning East and South-East Asia
today. Kl. 9.00 Lundia Hotel, Knut den Stores
Torg, Lund. Info www.ace.lu.se
24 NOVEMBER Lucsus lunch seminars.
”Green consumption – solution or sand in
the eye?” Stefan Gössling, Institutionen för
Service Management. Kl. 12.30 på Geocentrum 1, Sölvegatan 10, Lund. Info: www.lucsus.lu.se/
25 NOVEMBER Lärande Lund-seminarium: Gender Perspectives on University
Education and Academic Disciplines. Sara
Goodman, Centrum för genusvetenskap, LU,
och årets mottagare av LU:s pedagogiska pris.
Kl. 13.15 i Portvaktsstugan, Lärande Lund, Allhelgona Kyrkogata 14, Lund.
27 NOVEMBER Julmarknad. IKDC:s elever ställer ut och säljer sina alster denna första
advent. Café Athen har öppet. Kl. 11.00-17.00
Athen, AF-borgen. Mer info:www.af.lu.se/
30 NOVEMBER Stora IT-dagen – föreläsningar och mässa. En temadag arrangeras
av LDC kring IT-verksamhet vid LU. Kl. 09.00–
15.00 Kårhuset vid LTH, John Ericssons väg 3,
Lund. För mer info se: www.ldc.lu.se/itdag/

17 NOVEMBER

30 NOVEMBER Seminarium. Forum för
interkulturell pedagogisk forskning. Elisabeth Gerle, docent i etik, LU, forskare vid
Svenska Kyrkans forskningsavdelning presenterar: Kristen identitet i det pluralistiska, mångkulturella samhället av idag. Kl.
15.15–17.30 Pedagogiska institutionen, Allhelgona Kyrkogata 14, Lund. För mer info: www.
pedagog.lu.se/forskning/ikpedforum/

Musikhögskolans symfoniker
spelar på Malmö konserthus

1 DECEMBER Lucsus lunch seminars. Kl.
12.30–15.00 på Geocentrum 1, Sölvegatan
10, Lund.

Musikhögskolans Symfoniorkester ger en konsert under ledning
av Andris Neilsons. 17 november, kl. 19.30, Malmö konserthus.
Anders Koppel: Concerto for Marimba and Orchestra. Solist:
Joakim Berg. Peter Tjajkovskij: Symfoni nr 4 op. 36 f-moll.
Biljetter köpes i konserthusets biljettkassa.

1 DECEMBER Seminarium kring
(själv)biograﬁ, ”Identitetsbegär. Om kvinnors autobiograﬁska författarskap”, Marianne Liljeström, Women´s Studies, University
of Turku. Arr: Centrum för genusvetenskap. Kl.
14.00 i konferensrummet på Centrum för genusvetenskap, Lund. Se även: www.genus.lu.se

17 NOVEMBER Lucsus lunch seminars.
”Justice in time and space: Perspectives
on nuclear waste storage”. Ebba Lisberg
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Jensen, Human ecology, Per Johansson, Human ecology. Kl. 12.30 Geocentrum 1, Sölvegatan 10, Lund.
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DISPUTATIONER
11 NOVEMBER
Peder Brandt i informatik: ”Systemförvaltningsmodeller”. Kl. 10.00 i EC2:101, Ekonomicentrum, Lund.
Marie Biörklund Helgesson i livsmedelsteknologi: ”Health effects of foods enriched with ß-glucans from Cereals”. Kl. 10.30 i
sal K:B Kemicentrum, Getingevägen 60, Lund.
Christian Olsson i kemisk ekologi/ekotoxikologi: ”Semiochemical-mediated attraction and oviposition in pyralid moths”. Kl.
10.00 i Blå hallen, Ekologihuset, Lund.

12 NOVEMBER
Kajsa Bjurklint Rosenblad i konstvetenskap: ”Scenograﬁ för ett ståndsmässigt liv.
Adelns slottsbyggande i Skåne 1840–1900.”
Kl. 10.00 i Kulturens Auditorium, Tegnérsplatsen i Lund.
Cajsa Sjöberg i latin: ”Ubi est unitas? The
latin letters from Johannes Annorelius, a Swedish catholic convert, to his brother. A critical
edition with an introduction”. Kl. 10.15 i Humanisthusets hörsal, Helgonabacken 12, Lund.

18 NOVEMBER

24 NOVEMBER
Zhan Guo i elektronikkonstruktion:
”MIMO decoding algorithm and implementation”. Kl. 10.15 i sal E:1406, E-huset, Ole Römers väg 3, Lund.

25 NOVEMBER
Ann Kull i religionshistoria med inriktning
mot islamologi: ”Piety and politics: Nurcholish madjid and his interpretation of islam in
modern indonesia”. Kl. 10.15 i hörsal 128, St.
Algatan 4, Lund.
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Helen Fuchs i konstvetenskap: ”Glasmåleri,
modernitet och modernism. Studier i glasmåleriets (konst) historia 1851–1955”. Kl. 10.00 Institutionen för konst- och musikvetenskap, hus
Josephson, sal 314, Lund.
Följande disputationer har ägt rum:
Malin Karlsson i livsmedelsteknologi:
Starch in processed potatoes”.
Christoffer Abrahamsson i fysik:
”Time-resolved spectroscopy for pharmaceutical applications”.
Mariann Enö i pedagogik: ”Att våga ﬂyga. Ett deltagarorienterat projekt om samtalets potential och förskolepersonals konstruktion av det professionella subjektet”.
Kristina Nero i litteraturvetenskap: ”På
samma scen. Om samarbete mellan amatöroch yrkesteater. Exemplet Huskvarna”.
Charlotta Lindwall i zoologisk cellbiologi: ”JNK/c-Jun signaling and peripheral nerve regeneration”.
Linda Fagerström i konstvetenskap:
”Randi Risher – svensk modernist”.
Karin Stenzelius i vårdvetenskap med
inriktning omvårdnad: ”Urinary and faecal
incontinence among older women and men in
relation to other health complaints, quality of
life and dependency”.
Pernilla Öhrström i teknisk vattenresurslära: ”Unsaturated soute transport in a
seminarid catchment – Nonlinear analyses and
modelling”.
Yirgalem Yigzaw i analytisk kemi:
”Amperometric biosensors of food analysis relevance”: Ephasis on the neurotoxin ß-ODAP
in grass pea”.
Anna Akinchina i fysikalisk kemi:
”Charged polymers at spherical surfaces”.
Amro Mohamed Hanora i bioteknik:
”Primary recovery of biologically active compounds using macroporous monolithic”.
Jonas Thelin i neurofysiologi: ”Plasticity
in mice nociceptiv spinal circuits – role of cell
adhesion molecules”.
Martin Sjöbeck i patologi: ”The matter of white matter in Alzheimer´s diseace. On
white matter disease from neuropathology
and neuroimagning to clinical presentation”.
Cecilia Österholm Corbascio: Tissue factor in transplantation. Aspects on expresssion
and inhibiton”.
Joakim Högblom i biokemi: ”Mimicking
photosystem II with manganese model complexes to approach artiﬁcial photosynthesis”.
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Ola Wallberg i kemisk apparatteknik: ”Extraction of Lignin from kraft cooking liquor by
ultraﬁltration”. Kl. 13.15 i sal K:C, Kemicentrum, Getingevägen 60, Lund.
Jenny Rissler i fysik: ”Hygroscopic properties of aerosols form open-air burning and
controlled combustion of biomass”. Kl. 10.15 i
hörsal B, Fysiska institutionen, Lund.
Lena Winslott Hiselius i nationalekonomi: ”External costs of transorts imposed on
neighbours and fellow road users”. Kl. 10.15 i
EC3:211, Holger Crafoords Ekonomicentrum.
Birgitta Elweskiöld i grekiska: ”John
Philoponus against Cosmas Indicopleustes. A
christian controversy on the structure of the
world in sixth-century alexandria”. Kl. 10.15
i Humanisthusets hörsal, Helgonabacken 12,
Lund.

10 DECEMBER
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TJÄNSTER
Doktorand i teknisk mikrobiologi. Ref. nr. 1372, ans.
15 nov. Info: 046-2223412.
Utbildningsbidrag i ekologi, med inriktning limnologi och marinekologi. Ref. nr. 512, ans. 21 nov.
Info: 042-356564.
Utbildningsbidrag i ekologi, särskild inriktning
limnologi. Ref. nr. 515, ans. 21 nov. Info: 046-2224169.
Utbildningsbidrag i ekologi, ssk. inriktning i växtekologi och systematik. Ref. 493, ans. 21 nov. Info:
046-2228975.
Utbildningsbidrag i ekologi, ssk. inriktning i växtekologi och systematik. Ref. nr. 511, ans. 21 nov. Info:
046-2228976.
Doktorand i kemi, inriktning mot teoretisk
kemi. Ref. nr. I E 373 5380/2005, ans. 21 nov. Info: 0462224502.
Forskarassistent i synkrotronljusfysik med inr.
mot experimentella studier av ultrasnabba processer inriktade mot användning av framtidens ljuskällor. Ref. nr. 4792, ans. 24 nov. Info: 046-2224153.
Forskarassistent i högenergetisk tungjonfysik.
Ref. nr. 4793, ans. 24 nov. Info: 046-2227707.
Forskarassistent i genomisk ekologi. Ref. nr.
4794, ans. 24 nov. Info: 046-2223757.
Forskarassistent i kvartärgeologi. Ref. nr. 4796,
ans. 046-2227882.
Forskarassistent i molekylers strukturdynamik.
Ref. nr. 4795, ans. 046-2224690.

Fernströmprisade
på Forskningens Dag
POPULÄRVETENSKAP. Medicinska bilder
var temat för årets Forskningens Dag, det populärvetenskapliga arrangemang som Medicinska fakulteten och de båda universitetssjukhusen traditionsenligt anordnar i november.
Programmet handlade bl.a. om en ”pillerkamera” som fotograferar sig fram genom tarmarna, om magnetkamerans bilder av den
mänskliga hjärnan i arbete, och om tredimensionella bilder av fostret i livmodern.
Forskningens Dag i Malmö avslutades med
utdelandet av ett pris till en yngre framgångsrik forskare vid Universitetssjukhuset MAS – i
år blodtrycksforskaren Olle Melander. I Lund
avslutades arrangemanget med utdelandet av
Fernströmstiftelsens Stora nordiska pris till den
ﬁnske forskaren Kari Alitalo från Helsingfors,
som studerar mekanismerna bakom utvecklingen av nya blod- och lymfkärl. Fernströmpriser till
yngre forskare vid Sveriges samtliga medicinska
fakulteter delades också ut. De prisbelönade var
Udo Häcker, Lund, Ruth Palmer, Umeå, Charlotta Dabrosin, Linköping, Catharina Larsson, KI, Milos Pekny, Göteborg och Richard
Rosenquist Brandell, Uppsala.

Fernströmpristagaren Kari Aliato
föreläser. FOTO : KENNET RUONA

Arbeta utomlands med
STS Språkresor sommaren 2006
Trött på kritorna?

Lär dig Photoshop!

Vi på STS Språkresor anställer varje sommar ledare
och platspersonal till våra kursorter i Storbritannien,
Österrike, Malta, Cypern, Spanien, Frankrike, Australien och USA.
Våra svenska ledare jobbar två till fyra veckor och undervisar för det mesta i landets språk och/eller leder fritidsaktiviteterna. Du bör ha akademiska poäng i språket.
Din bakgrund kan vara varierande - viktigt är att du har
goda egenskaper som ledare och organisatör.
Som platspersonal är du stationerad på en kursort
större delen av sommaren. Kanske studerar du idag
på universitet eller högskola och har tidigare utlandserfarenheter. Din uppgift blir att administrera och organisera verksamheten på kursorten.

Kursen D  startar
på UCLU den /.
Sista anmälningsdag är den /.

Anmäl dig på www.uclu.lu.se
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Vi tror att du är:
• Kreativ problemlösare
• Språkkunnig
• Pedagogisk
• Stresstålig

• Humoristisk
• Positiv
• Initiativrik
• Minst 23 år

Vågar du anta utmaningen?
Gå in på vår hemsida www.sts.se under ”Be an STS
employee” och registrera din ansökan på webben som
antingen ledare eller platspersonal. Glöm inte att bifoga
ett foto när du anmäler dig.

Frågor?
Kontakta oss vänligen på mattias.johansson@sts.se
eller 031-60 03 36

Vi erbjuder dig:
• Personlig utveckling i en internationell miljö
• Arbete med motiverade ungdomar och ledare med
världen som klassrum
• Ansvarsfyllda arbetsuppgifter
• Ett stimulerande och annorlunda sommarjobb

Vi vill ha din ansökan senast den 31 januari 2006.
LUM NR 9 | 2005

HÄNT!
PROFESSOR ANDERS HEIJL vid LU/Univer-

sitetssjukhuset MAS får Axel Hirschs pris för
2005 för sin studie av grön starr, den största som gjorts i världen, och en studie som varit avgörande för behandlingen av sjukdomen.
Priset förvaltas av Karolinska institutet och delas ut för vetenskaplig studier utförda av svenska forskare.
HANNA ROBERTS, projektledare vid Interna-

tionella miljöinstitutet vid LU, har nyligen valts
till ordförande för Amnesty Internationals internationella styrelse, IEC. (Se reportage om
Hanna Roberts i LUM 5/2005.)
NAVIGATIONSPRIS. Brittiska Royal Institu-

te of Navigation belönar navigatörer och personer som på något sätt har bidragit till navigationskonstens utveckling. Att perspektivet
sträcker sig långt utanför det mänskliga samhället framgår av det faktum att den lundensiska zooekologen Susanne Åkesson nu har
utnämnts till ”Fellow” vid institutet. Åkesson
hedras för sin forskning om hur djur orienterar sig och navigerar. Utmärkelsen överlämnades nyligen av The Duke of Edinburgh vid Royal Geographic Society i London.
HANDSKADEFORSKNING. Lunds univer-

sitets handkirurgiforskare i Malmö har fått
650.000 kronor i anslag av stiftelsen Konsul
Thure Carlssons Minne för sitt arbete med nya
metoder för rehabilitering av handskador. Den
större delen av anslaget går till Birgitta Rosén, Anders Björkman och Göran Lundborg, medan resterande del går till Lars Dahlin
och hans medarbetare.
Forskningen i Malmö handlar både om
att utöka den grundläggande kunskapen om

nervskadornas karaktär när det gäller skador i
händerna, och om att ”omskola hjärnan” sedan en handskada fått nerverna att ge andra
signaler än dem som hjärnan är van vid. För
detta kan man använda sig av bl.a. en handske
med mikrofoner på varje ﬁnger, som ger olika ljud när ﬁngrarna berör olika ytor. En annan
metod är att koppla bort den friska handen
genom bedövning, vilket ger en kortvarig förbättring av känseln i den skadade handen.
GEMSTONE. Under höstlovsveckan i början

av november kom 45 gymnasielever från hela
landet till LTH för att känna på vad det innebära att studera vetenskap och avancerad teknik. De hade själva sökt denna chans att delta
i LTHs så kallade Gemstonevecka, som nu arrangerades för femte gången, men hade också
en rekommendation från en lärare.
Projektledaren professor Sven Åberg, matematisk fysik, hade lagt upp ett program där
huvudrollerna spelades av hans kolleger Cecilia Jarlskog, Thomas Laurell och Olov Sterner. De gav inblickar i ämnen som universums
partikeluppbyggnad, kemi och miljökatastrofer
och teknisk miniatyrisering. Eleverna ﬁck också
besöka några institutioner och träffa studenter. LTH med stöd av sponsorer bjöd på resa
och uppehälle, som ägde rum på vandrarhemmet Tåget.
DONATION. Industrimannen Sten K. John-

son har donerat en större summa pengar till
Musikhögskolan i Malmö. Det var i samband
med donatorns 60-årsdag som idén uppkom att låta gratulanterna vara med och lägga grundplåten till en större donation till Musikhögskolan. Donationen består av två delar:
150.000 kronor till en CD-produktion med
brassmusik från Musikhögskolan, samt aktier motsvarande drygt en miljon kronor går
till stiftelsen Sten K. Johnsons musikstipendier,
för årlig utdelning av stipendier till Musikhögskolans studenter och lärare.

SLAGVERKSKLASSEN vid

En glad samling av slagverksstudenter.

LUM NR 9 | 2005

Musikhögskolan i Malmö har
vunnit ett ärofyllt pris i världens största slagverkstävling
för unga musiker. Som enda
icke-amerikanska ensemble har
man nu inbjudits att ge en timmes konsert under ett fyra dagar långt slagverks-konvent i
staden Columbus med all världens slagverkselit samlad på ett
enda ställe. Måndagen den 31
oktober bar det västerut.

Jan Torsten Ahlstrand slutade sin tid som museichef i gammal god stil med en vernissage.

Grand Finale
på Skissernas
SENIOR GÅR. Efter sexton år som chef på
Skissernas museum har Jan Torsten Ahlstrand avtackats från sin tjänst. Det skedde på vernissagen för den nya utställningen med skulptören Pål Svensson och
fotografen Hans Hammarskiöld.
Inför en stor skara med rektor i spetsen och företrädaren Gunnar Bråhammar i publiken,
kunde Jan Torsten Ahlstrand lämna över ansvaret till sin efterträdare Elisabet Haglund.
Rektor Göran Bexell var den som invigde utställningen och han passade i sitt tal på
att peka på Skissernas unika roll i Lund som ett
centrum i en skapande, kreativ universitetsstad.
– Som den tredje i raden av musiechefer
har du förvaltat detta, som du själv kallar det,
”idelaboratorium” helt i skaparen Ragnar Josephsons anda, sa rektor.
– Inte minst viktigt för museet är ditt arbete med den förnyelse och utbyggnad av museet som öppnade med Carl Fredrik Reuterswärds fantastiska utställning i våras.
När Jan Torsten Ahlstrand själv summerade
sin tid vid museet påminde han också om Ragnar Josephsons syn på museet som ”konstnärernas museum”. Han tackade personalen för
att deras engagemang genom åren. Inte minst
i denna ”grand ﬁnale” som han kallade den
aktuella utställningen.
Som avslutning vände Jan Torsten Ahlstrand sig till den nya chefen Elisabet Haglund
och lovade att vara en aktiv senior och en trogen besökare på Skissernas i framtiden.
– Jag kommer att njuta av att inte ha ansvaret, utan bara kunna uppleva all bra konst.
TEXT OCH FOTO : THORE SONESON
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Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

HALLÅ PETER SYLWAN…
… vetenskapsjournalist och adjungerad professor vid Institute of Communication i Helsingborg. Aktuell med den populärvetenskapliga boken ”Tillit. En bok om meningen i livet. Från den stora smällen till morgondagens middagsmat.”

Är det inte lite övermaga
att erbjuda sina läsare
”meningen i livet”?
– Observera att det är meningen i livet – inte med livet – som
behandlas i boken. Många bekymrar sig nog inte över meningen med livet, men så gott som alla söker meningen i livet.
Vi försöker alla få ordning och sammanhang i våra liv. Det vi
gör och upplever betyder något. Och jag försöker också visa
att det ﬁnns en biologisk bakgrund till detta beteende.
Men tillit – hur mycket tillit känner den moderna
människan? När som helst kan terrorister slå till, via
TV:n utspelas de stora katastroferna i våra vardagsrum, vi håller på att förändra det globala klimatet och
inget vet något om de yttersta konsekvenserna…

– Människan är mer tillitsfull än man tror. Hon föds
med tillit, inte med en känsla av misstro mot sin omgivning. Tänk på vilket oerhört komplicerat samhälle vi lever
i. Vi måste lita på att det fungerar, och det är precis det vi
gör. Vi skulle aldrig ha kunnat bygga upp ett sådant samhälle utan denna grundläggande känsla av tillit!
Hur blev boken till?

– På Bjärehalvön där jag bor drog man igång något som
kallades ”Bjäre Madarunda”, för att visa att trakten är och
kan vara så mycket mer än tågtunnlar och giftskandaler. Jag
ﬁck uppgiften att arrangera ett populärvetenskapligt symposium med årliga seminarier. Efter seminarierna ”Mat och
medvetande”, ”Inte bara bröd”, ”Mat och möjligheter” hölls
ett avslutande symposium ”Tillit” hos Sigtunastiftelsen.
– Jag ﬁck fria händer att bjuda in några av de fantastiska
och idérika människor jag träﬀat under ett långt journalistliv. När jag satte mig ner och försökte göra en bok av det hela
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såg jag ju att materialet spretade åt alla håll. Men det fanns
ändå ett par gemensamma nämnare och det var tilliten och
vår vilja att skapa mening och berättelse av våra liv.
Och hur är boken upplagd?

– Boken består av olika kapitel uppbyggda kring en diskussion av vår tillit till olika saker: till naturen, vetenskapen, tekniken, samhället, våra medmänniskor...
Det ﬁnns ett nytt sätt att se på biologi och evolution som den moderna kognitionsforskningen bidragit till. Ska man kalla dig för ”biologist” så är det i en
helt annan mening än vad många tills helt nyligen
lagt i detta ord…?

– Ja, det har på något sätt varit så självklart att det bara
är egoism, våldsbenägenhet och andra moraliskt förkastliga beteenden som härrör från naturen. Men om vi har inlevelse, medkänsla och kärlek till nästan så är det något som
kommer från kulturen. Som om vi någonsin kunde bortse
från den natur som format oss under miljontals år! Naturen är amoralisk men ur den framspringer både det positiva och det negativa hos människan.
Hur kommer det sig att det i konstnärernas värld och
på tidningarnas kultursidor är ett axiom att vi lever i
ett inferno och att undergången alltid är nära?

– Inom journalistiken är det avvikande alltid intressant,
inte det normala, det normala är ingen nyhet. Att läsa om
paradiset är tråkigt. Infernot är mer underhållande…

GÖRAN FRANKEL
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