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Strax före jul firade Historiska museet 
sitt 200-årsjubileum med att öppna en 
utställning i nyrenoverade lokaler. Här 
ställs ett urval av skatter från museets 
samlingar ut i en exposé som samtidigt 
visar hur man tänker sig öppna husets 
alla våningar.

– Det som tidigare varit stängda ve-
tenskapliga rum ska nu bli offentliga 
bildningsrum, säger museichef Per Kar-
sten och öppnar den nya entréporten 
mot Krafts Torg. 

Alla fyra våningar ska successivt gö-
ras om med olika utställningar och lo-
kaler under åren fram till 2010. 

Historiska museet 
firar 200 år med 
stor omgörning

En vägg täcks med 760 flintyxor från 3000-talet 
f.Kr, skimrande i olika färgnyanser från de olika 
järnhaltiga lerjordar de varit begravda i. 

Museichef Per Karsten har öppnat porten mot Krafts 
Torg. Planen är att till sommaren kunna ha en utom-
husservering som lockar in besökare till museet.
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Huvudnummer i jubileumsutställning-
en är ett urval föremål från fyndplatsen 
i Uppåkra. Här visas kirurgiska instru-
ment med romerska anor och en modell 
av templet som var samlingspunkt i den-
na jättelika järnåldersby. 

I ett rekonstruerat kuriosakabinett vi-
sas några av de föremål som professorn i 
naturkunnighet Kilian Stobaeus skänk-
te till Lunds universitet 735. Dessa blev 
grundstommen i det arkeologiska muse-
um som när det öppnade 805 var det för-
sta i sitt slag i Europa. Idag har museet 
över 0 miljoner föremål i sina magasin.

– Det är en viktig del av vårt kulturarv 
som vi har ansvar att förvalta och göra 
tillgängligt för forskning och allmänhet, 
säger Per Karsten.  

Jubileumsutställningen är inbjudan-
de organiserad och dramatiskt ljussatt. 
En vägg är klädd med 760 flintyxor i en 
färgskala som går från rostrött till vitt. 
I medeltidsrummet visas skelettet av en 
uroxe som är skottskadad av en pil, ska-

dan är upplyst i rött. I samma rum vitt-
nar tre kranier om hur pesten drabbade 
Blekinge på 700-talet och de döda be-
gravdes i sina vardagskläder med små-
mynt i fickorna.

– Vår samling av liturgiska träskulp-
turer från kyrkobyggnader är unik i Eu-
ropa, berättar Per Karsten. Arkeologi-
professorn Otto Rydbeck samlade bland 
annat in resterna av ett krucifix från 
200-talet i Vallkärra innan det helt åter-
användes som ved och tangenter för kyr-
kans orgel.

ETT MYNTKABINETT SKA, när huset står 
klart 200, samsas med den medeltida 
kyrkokonsten på museets tredje våning. 
Den andra våningen ska hysa idé- och 
vetenskapshistoriska samlingar med Sto-
beaus kuriosakabinett som paradnum-
mer. Bottenvåningen kommer helt att 
upptas av fynd och visualiseringar av li-
vet i Uppåkra.

– Centralt på denna plats var ett tem-

pel som stod i mer än åttahundra år och 
var riktmärke för den omgivande byg-
den, berättar Per Karsten. Fynden däri-
från är centrala för vår kunskap om järn-
åldern i Sydskandinavien.

I templet har man bland mycket an-
nat hittat en glasskål från Ukraina och 
ett romerskt hängsmycke av guld, en kej-
sarmedaljong som hänger i en monter i 
jubileumsutställningen och skiner som 
om den vore tillverkad i vår tid. 

Utställningen om Uppåkra ska öpp-
nas 2007 i Historiska museets byggnad 
vid Krafts Torg. Den ritades som biskops-
hus 840, men kom istället att användas 
som zoologiskt museum och undervis-
ningslokaler fram till 98 då Historis-
ka museet flyttade in. Men det är först 
nu som lokalerna inreds för att passa ett 
museums behov med entré, kafédel och 
försäljning av nytillverkade kopior av fö-
remål ur samlingarna.

TEXT & FOTO: THORE SONESON 

I ett av de nyskapade utställningsrummen på Historiska museet visas en rekonstruktion av 
kyrkoskulpturen ”Fjeliemadonnan” rygg i rygg med originalet från 1400-talet. Här visas ock-
så skelettet av en uroxe, inlånad från Zoologiska museet, tillsammans med en unik 10.000 år 
gammal träpilspets bevarad och funnen i en mosse i Loshult.

Kuriosakabinettet är en rekonstruktion av 
professor Kilian Stobaeus samling där man 
kan studera hur 1700-talets konstnärer såg 
på de fyra elementen. I en monter med fynd 
från Uppåkratemplet, visas bland annat en 
gulddekorerad bägare, ursprungligen från 
Ukraina på 500-talet e Kr.
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6  Medlem i fin klubb
Lunds universitet har blivit invalt i LERU – ett europeiskt nät-
verk med forskningstunga universitet som arbetar för ett ge-
mensamt europeiskt forskningsråd med syftet att förstärka an-
slagen till den forskningen inom EU. 

7  Råa gästlärare
Studenterna på arkitekturutbildningen tycker inte att deras ut-
bildning följer LTH:s jämställdhetsplan. Studenterna på tred-
je årskursen har inte mött någon kursansvarig kvinnlig lärare. 
Dessutom klagar de på råa uttalanden från brittiska gästlärare.

8  Guldregn över LU
Lunds universitet rodde hem en fjärdedel av de 800 miljo-
ner som Stiftelsen för Strategisk Forskning satsar på strategis-
ka forskningscentra vid svenska lärosäten. Fem av arton centra 
hamnar i Lund.

16  Häng på intresset!
Det finns idag ett växande intresse för det förflutna. De tradi-
tionella museerna får hård konkurrens av vikingabyar och med-
eltidsfestivaler, och tv-serier som Riket och Utgrävarna. Många 
akademiska forskare rynkar på näsan åt den nya trenden, men 
arkeologerna Bodil Petersson och Cornelius Holtorf tycker att 
man istället ska berika upplevelseindustrin med sin sakkunskap.  

20  Bloggar som fängslar
Lena Karlsson på Centrum för genusvetenskap har under tre år 
följt fyra kinesisk-amerikanska kvinnor genom de nätdagböck-
er de lägger ut på nätet. Trots att bloggarna sällan är speci-
ellt dramatiska fångas läsarna av sina nätvänninors liv, ungefär 
som av en såpa.  

24  Starrforskning prisad
Ögonforskaren Anders Heijl fick i höstas tre nordiska pris för 
sin forskning om grön starr, glaukom. Hans rön har bl.a. bidra-
git till att man har ändrat behandlingen av starrpatienter.

26  Mångsidig strålningsforskare
Efter ett minst sagt rikt yrkesliv i strålningsforskningens tjänst 
har Bertil Persson nu gått i pension. Fast han kommer även i 
fortsättningen att undersöka risker med magnetstrålning och 
hur mikrovågor från mobiltelefoner påverkar vår hälsa.
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UNIVERSITETSKLUBB. Lunds universi-
tet har blivit invalt i LERU – ett nät-
verk för forskningstunga europeis-
ka universitet som lobbar inom EU 
för forskning och högre utbildning.

En käpphäst i organisationens ar-
bete är ett europeiskt forsknings-
råd, och målet är att komma ikapp 
USA på forsknings- och innova-
tionsfronten.

– Det är en hedersbetygelse att ingå i ett 
nätverk tillsammans med Europas 8 bäs-
ta universitet. LERU är ett viktigt samar-
betsorgan för att universitetens forskning 
och utbildning ska få en mer framträ-
dande roll i Europa, säger rektor Göran 
Bexell. Vi har redan idag samarbete ge-
nom många nätverk som Öresund, Nor-
den och U2 som är världsomspännande. 
Medlemskapet i LERU ger nya möjlighe-
ter att samarbeta med de främsta univer-
siteten även på europeisk nivå. 

LERU – League of European Research 
Universities – grundades 2002 för att 
hjälpa fram europeisk forskning som 
man menar har hamnat på efterkälken 
jämfört med USA. Organisationen drogs 
igång av Europas främsta universitet, 
både forsknings- och utbildningsmäs-
sigt. Universiteten i Cambridge, Oxford, 
Helsingfors, Heidelberg och Karolinska 
institutet var några av de tolv grundar-
na. Målet är att på olika sätt påverka eu-
ropapolitiken till att Europa ska kunna 
leva upp till den så kallade Lissabonstra-
tegin, som bland annat strävar efter att 
Europa ska komma ikapp USA både vad 
gäller innovationer och forskning senast 
år 200.

Idag har amerikanska statliga topp-
universitet i snitt en fem gånger högre 
budget än deras europeiska motsvarig-
heter, och deras attraktionskraft är över-
lägsen när det gäller konkurrensen om 

forskare och studenter. För att inte tala 
om den totala utklassningen i Nobelpris-
sammanhang. LERU arbetar bland an-
nat för att Europas stater ska öka anslaget 
till forskning från en till tre procent.

FRÅN OCH MED januari 2006 har LERU 
fått sex nya medlemmar. Dessa är, för-
utom Lunds universitet, även University 
College London, Université Paris-Sud  
och universiteten i Utrecht, Zürich och 
Amsterdam. 

Medlemskapet får man genom en in-
bjudan. För att komma i fråga tas hän-
syn till universitetets kvalitet såväl som 
kvantitet, forskningsvolym, inflytande i 
samhällsdebatten, ämnesbredd, antalet 
forskarstudenter och citeringar i veten-
skapliga sammanhang. 

Universitetens rektorer träffas två 
gånger om året. I maj är det dags och då 
är Münchens universitet värd.

Läs mer på www.leru.org 

ULRIKA OREDSSON

LU invalt i tungt
europeiskt nätverk

Göran Bexell är nöjd med att Lunds universi-
tet nu ingår i nätverket LERU som arbetar för 
ett europeiskt forskningsråd med syftet att 
förstärka anslagen till den europeiska forsk-
ningen.

STUDENTINFLYTANDE. Frågan om 
hur resurser fördelas till Sveri-
ges universitet och högskolor är 
en av de viktigaste för Sveriges 
lärosäten, tycker Lunds Universi-
tets Studentkårer, LUS, som ny-
ligen yttrat sig om tilldelning-
en av resurser för högskolans 
grundutbildning till Utbildnings-
departementet. 

LUS menar att riksdagen fortfaran-
de bör fördela medel efter hur många 
studenter ett lärosäte har och hur 
många som tar sina poäng. 

– Vi tycker att studenterna har ett 
berättigat intresse av insyn i budgetpro-
cessen mellan departementet och hög-
skolorna. Och därför vill vi ha studenter 
med när universitetet förhandlar med 
utbildningsdepartementet, säger LUS 
ordförande Elisabet Månsson.

LUS håller inte med dem som tycker 
att kvalitetsåtaganden ska bli en del av 
resursfördelningssystemet. Det skul-
le bli för svåröverblickbart menar man 
och tror istället  att systemet måste 
vara enkelt för att få acceptans 

– Högskolornas kvalitetsutveckling 
och kvalitetskontroll är något som bör-
vara en fråga i huvudsak för lärosätena 
själva, säger Elisabet Månsson. 

 
FOTNOT. Det är delbetänkande Ett ut-
vecklat resurstilldelningssystem för hög-
skolans grundutbildning (SOU 2005:48) 
från Resursutredningen som LUS yttrar 
sig över. Mer information om innehållet 
i delbetänkandet finns på regeringens 
hemsida: www.regeringen.se/sb/d/108/
a/45647

LUS vill vara med 
och förhandla

 LUS ordförande Elisabet Månsson.

http://www.leru.org
https://webmail.cfadm.lu.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/45647
https://webmail.cfadm.lu.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/45647
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RIS. Utbildningen i arkitektur rim-
mar dåligt med LTHs egen jäm-
ställdhetsplan. 

Det hävdar A-studenterna via sitt 
jämställdhetsombud Ida Stavenow 
och studierådsordförande Nils-Phi-
lip Påhlsson.

I en skrivelse till arkitekturutbildning-
ens skolledning och utbildningsnämnd 
menar de dels att andelen kvinnliga lä-
rare är för liten, dels pekar de på råa ut-
talanden av skolans två brittiska gästlä-
rare i höstas.

SOM EXEMPEL på det förstnämnda sägs 
att studenterna på tredje årskursen i år 
mött enbart manliga kursansvariga lära-
re. De två kvinnor – av totalt tio lärare 
– man träffat har bara haft ett delat an-
svar för kurserna.

– Bilden som skolan sänder ut blir 
att de få kvinnliga lärare som finns inte 

får förtroendet att sköta undervisningen 
själva. Det skapar inte en miljö där män 
och kvinnor har samma förutsättningar 
för karriär och personlig utveckling, som 
LTH:s jämställdhetspolicy stadgar.

– Och detta trots att kvinnorna ut-
gjort nära 50 procent av studenterna här 
ända sedan 60-talet, påpekar Ida Sta-
venow. Vissa avdelningar har många 
kvinnliga lärare, men alla professorer 
utom en är män. 

Vidare berättar man om hur professor 
C.J. Lim i en diskussion kallade en stu-
dent ”moron” (idiot) och hur gästprofes-
sor Peter Cook sa att en kvinnlig student 
”saknade öga för arkitektur” och lika 
gärna kunde byta utbildning. En man-
lig students förslag var ”ugly as fuck”.

STUDENTERNA SKRIVER att kritiken gär-
na får vara hård men den ska vara kon-
struktiv och handla om projektet, inte 
studenten.

Få kvinnor och råa gästlärare

ROS. Universitetets nya Likabehand-
lingspris 2005 delades strax före jul 
– för första gången – ut till LTH och 
TLTH, det vill säga teknologkåren. 
De fick 15.000 kronor för sin gemen-
samma phøs- och fadderutbildning.

LTH:s studievägledare och kuratorer har i 
flera år samarbetat inför den traditionel-
la nollning som hälsar de nya studenterna 
välkomna och försöker inlemma dem i ge-
menskapen. Ibland med inslag av stor alko-
holkonsumtion och upptåg av ganska för-

Prorektor Ann Numhauser-Henning delar 
ut priset till studievägledare Elisabet Gers-
bro-Bülow och nollegeneral Joakim Larsson. 
FOTO: MATS NYGREN

Phøsutbildare fick 
likabehandlingspris

nedrande karaktär för deltagarna.
Numera får de olika sektionernas phø-

sare, som organiserar aktiviteterna un-
der ledning av en nollegeneral – liksom 
faddrarna som tar han om ”nollorna” mer 
individuellt, utbildning i alkoholkunskap 
och likabehandling av studenter. Enligt Ar-
betsgruppen för likabehandling på uni-
versitetet leder detta till en reflekterande 
hållning till hävdvunna traditioner hos allt 
bredare grupper.

Ett hedersomnämnande gavs också till 
Socialhögskolans JÄMLIK-grupp.

– Den sortens uttalanden är inte ty-
pisk för utbildningen här, men skolan 
bör informera även gästlärare om hur 
det bör gå till. Vi har ännu inte hört nå-
gon reaktion från utbildningsledningen 
mer än att man ska ”se över det här”, sä-
ger Ida Stavenow. Hon berättar också 
att hon redan för ett år sedan krävde en 
jämställdhetsplan för institutionen, vil-
ket den fortfarande inte har.

BITRÄDANDE PREFEKT Thornbjörn Laike 
säger att man sedan länge är väl medve-
ten om bristen på kvinnliga lärare, som 
förvärrats av de neddragningar man nu 
tvingats göra.

– Men den dagen vi kan nyrekrytera 
ska vi ta stor hänsyn till detta.

Klagomålen på gästlärarna kommente-
rar han med att sådant kan hända när oli-
ka kulturer möts. Klagomålen har fram-
förts till den som bjöd in gästlärarna.

MATS NYGREN

Arkitekturstudenter klagar:
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FORSKNINGSSATSNINGAR. Lunds universitet fick närmare 200 av de 800 
miljoner som Stiftelsen för Strategisk Forskning nu satsar på strategis-
ka forskningscentra vid svenska lärosäten. Sammanlagt handlar det 
om 18 centra och fem av dessa förläggs till Lund. De fem utvalda om-
rådena är förbränningsteknik, funktionsgenomisk metodutveckling, 
trådlös kommunikation, diabetesforskning och nanoteknologi.

Storslam för LU-forskning

Bättre metoder för att diagnosti-
sera och behandla cancer är målet 
med de 45 miljoner kronor profes-
sor Carl Borrebaeck och hans fors-
karkolleger vid LTH får för att bygga 
upp ett strategiskt forskningscen-
trum inom translationell funktions-
genomisk metodutveckling.

Man vill åstadkomma diagnoser och 
terapier baserade på biomarkörer och 
målmolekyler. Med små chips hoppas 
man snabbare kunna hitta verksamma 
substanser till nya läkemedel. Man får 
också verktyg för bättre patientanpass-

Professor Marcus Aldén och hans 
forskarkolleger på Förbrännings-
teknisk centrum, LTH, vet ännu 
inte exakt hur stort deras anslag 
blir. 

Men målet är att nå ökad effek-
tivitet och mindre miljöpåverkan 
när det gäller förbränning 

Förbränning är en central process i 
vårt samhälle, vare sig det gäller upp-
värmning av bostäder, transporter el-
ler sopförbränning. Och Sveriges eko-
nomi vilar till stor del på industri som 
producerar fordon av olika slag. Mo-
torer, gasturbiner och värmepannor är 
viktiga.

Det tvärvetenskapliga samarbetet 
vid Förbränningstekniskt centrum vid 
LTH ska nu stärkas ytterligare för att 
skapa optimala fördelar för närings-
liv och samhälle. Anslagets storlek be-
stäms efter samråd med Energimyndig-
heten.

– Förhoppningen är att vi genom att 
kombinera finansiering från SSF med 
finansiering från Energimyndigheten 
ska uppnå den bredd i verksamheten 
som fordras för att skapa optimala för-
utsättningar, säger Marcus Aldén.

Forskarna utnyttjar icke-påverkan-
de laserdiagnostik, fluidmekanisk och 
kemisk modellering.

Professor Lars Samuelson och hans 
nanoforskare vid LTH är vana vid 
att få stora anslag. Inte desto min-
dre ger 34 nya miljoner fördelade 
under fem år chansen att skapa nya 
tillämpningar inom nanoelektronik 
och medicin.

Ett av de mest lovande områdena inom 
halvledartekniken bygger på självorgani-
serande system av nanotrådar. Dessa na-
nokomponenter är helt fria från defekter. 
De kan användas i avancerade elektro-
nikprodukter men även för biomedicin-
ska tillämpningar.

Bättre cancerdiagnostik: 45 miljoner

ning av konventionella läkemedel.
Vägen från grundvetenskaplig upp-

täckt till klinisk tillämpning är lång-
sam, dyrbar och krävande eftersom den 
fordrar mångvetenskapligt samarbete 
mellan forskare, kliniker, patologer och 
myndigheter. Dödligheten i cancer är 
fortfarande hög.

– Centrets fokus är att ta sig an dessa 
problem genom att kombinera den se-
naste tekniken med kliniska behov, säger 
Carl Borrebaeck. Vi vill utveckla ny tek-
nik och nya instrument för medicinsk till-
lämpning – från patienten till labbänken 
och tillbaka till patienten igen!

Nanokontakt till nerverna: 34 miljoner

– Även om vi inte är där än, så ser vi 
lovande möjligheter exempelvis när det 
gäller att tillverka kontakter för att fånga 
upp nervsignaler, säger Lars Samuelson.

Inom tre år tror forskarna att de kan 
ta fram prototyper som kommer att att-
rahera investeringar och leda till snabb 
uppbyggnad av ny industri – just nu hög-
aktuellt via Lundaforskarnas start-up-fö-
retag QuNano AB. Forskningen i Lund 
är världsledande. Lars Samuelson och 
hans forskargrupp var för ett par år se-
dan först i världen med att visa att det går 
att bygga atomärt skarpa heterostruktu-
rer i nanotrådar.

Renare förbränning: 
okänd summa

M.N.

M.N.

M.N.
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Att hitta dem som på grund av sina 
arvsanlag löper ökad risk för diabe-
tes, och att underlätta utvecklingen 
av nya individuellt anpassade be-
handlingar. Det är målen för LU:s 
nya strategiska forskningscentrum 
inom diabetesforskning.

Typ 2-diabetes är en sjukdom som ökar 
starkt inte bara i Sverige utan i hela värl-
den. Det viktigaste för att hejda sjukdo-
men är livsstilsförändringar: att äta nyt-
tigare och röra sig mer. Men det finns 
också behov av mer kunskap om sjukdo-
mens bakgrund och mekanismer. 

Ledare för det anslagsbelönade forsk-
ningssamarbetet blir Patrik Rorsman, 
vars forskning handlar om vad som hän-
der inuti de insulinproducerande celler-
na. Leif Groop och Rikard Holmdahl 

Ny diabetesbehandling: 45 miljoner

studerar genetiken bakom diabetes i be-
folkningsdatabaser respektive i musmo-
deller, medan Cecilia Holm forskar om 
fettceller och fetternas roll för insulinfri-
sättningen, och Henrik Semb om möj-
ligheten att få stamceller att producera 
insulin. I samarbetet ingår också Per-
Olof Berggren från KI. Alla deltagare är 
professorer med egna forskargrupper.

Diabetesforskning är redan ett s.k. 
programområde vid Lunds universitet. 
Enligt ett beslut i fakultetsstyrelsen ny-
ligen ska dess ställning och därmed fa-
kultetens stöd förlängas med ytterliga-
re tre år. 

Läs också om LU:s diabetesforskning 
i ett temanummer av tidskriften Aktuellt 
om vetenskap och hälsa, se www.med.
lu.se (klicka nertill t.h.).

I.B.

En grupp under ledning av profes-
sor John B. Anderson vid Institutio-
nen för informationsteknologi vid 
LTH, får 40 miljoner för att utveckla 
supersnabb trådlös digital informa-
tion via radio.

– Det blir ett verkligt tvärvetenskapligt 
centrum där forskare från institutioner-
na för informationsteknologi, elektrove-
tenskap och fysik arbetar tillsammans. 
Även en forskare vid Chalmers institu-
tion för signaler och system kommer att 
delta, säger John B. Anderson, professor 
i digital kommunikation vid Lunds uni-
versitet, som kommer att leda det nya 
centret.

Målet är att bli världsledan-
de på tvärvetenskaplig IT-
forskning med Lund 
som bas. Forskar-
na ska utveckla 
sätt att sända digi-
tal information myck-
et snabbt, kanske ända upp 

Trådlös kommunikation: 40 miljoner

till flera gigabit/sekund. Olika elektro-
niska konsumentprodukter kan ha glädje 
av så höga hastigheter, men också företag 
inom trådlös teknik är mycket intresse-
rade.

Centret ska utveckla de fysiska kom-
ponenter som behövs för att bygga upp 
radiosystem för riktigt snabb datatrafik. 
Flera olika radiotekniker är möjliga och 
för varje teknik behöver forskarna under-
söka hur de olika delarna 
på bästa sätt kan utfor-
mas och samverka.

Fyrtio procent av 
alla lärare går i 
pension inom tio år

PERSONALSTATISTIK. Under 2005 
hade Lunds universitet totalt 5.399 
anställda. Därutöver finns anställda 
på lösa timmar.  

Åldersstrukturen karakterise-
ras av att det finns många äldre och 
många yngre, men färre i mellanåld-
rarna. Framför allt finns en stor an-
del äldre anställda inom kategorin 
lednings- och stödkompetens dvs. 
personal med formellt personalan-
svar som har till uppgift att plane-
ra och leda myndighetens verksam-
het på olika nivåer. Det relativt stora 
antalet äldre är en följd av den per-
sonalrekrytering som skedde i sam-
band med den stora tillströmningen 
av studenter under 1960-talet och 
början av 1970-talet. 

AV SAMTLIGA anställda vid Lunds 
universitet är 53 procent män 
och 47 procent kvinnor. Könsför-
delningen är mest ojämn på led-
ningsnivå där kvinnorna utgjorde 
22 procent av de anställda i okto-
ber 2005.

Under den närmaste tioårsperi-
oden kommer antalet pensionsav-
gångar, räknat från 65 års ålder, att 
omfatta cirka 1.800 anställda (27 
procent av samtliga anställda i okto-
ber 2005). 

FÖR ADJUNKTER, LEKTORER och 
professorer uppgår antalet pen-
sionsavgångar till totalt cirka 830 
under perioden, vilket motsvarar cir-
ka 40 procent av antalet anställda i 
dessa kategorier. Varannan profes-
sur kommer att bli vakant på grund 
av pensionsavgång fram t.o.m. 
2015.

Uppgifterna kommer från den 
plan för kompetensförsörjning 
2006–2015 som Personalenheten 
nu arbetar med att färdigställa. 

MARIA LINDH

 
FOTO: RIKSBANKEN

M.N.

http://www.med.lu.se
http://www.med.lu.se
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MIGRATION. Tömmer västvärlden ut-
vecklingsländerna på kompetent 
och billig arbetskraft eller blir de 
rika länderna invaderade av fattiga 
horder som vill ta del av välståndet?

Båda beskrivningarna vittnar om 
politisk propaganda och hyckleri, 
enligt förre invandrarministern Jan 
O. Karlsson som strax före jul före-
läste om migration för Lunds juri-
dikstudenter. I själva verket utgör 
invandringen en viktig del av den 
globala ekonomin, för alla parter. 

– Det är första gången som jag förelä-
ser på ett universitet, konstaterar Jan O. 
Karlsson och slår sig ner bakom kate-
dern i en föreläsningssal på Raoul Wal-
lenberg- institutet. 

Framför honom sitter ett trettiotal 
snart färdiga jurister som antingen lä-
ser en delkurs i internationell juridik 
som heter Trade and Migration eller ett 

niskor vill byta land, nämligen en flykt 
undan usla ekonomiska förhållanden. Jan 
O. Karlsson och FN-kommissionen me-
nar att människans strävan efter bättre 
levnadsförhållanden inte borde vara ett 
hinder eftersom det finns ett ömsesidigt 
beroendeförhållande. Många sektorer i 
väst är beroende av invandrad arbetskraft 
och skulle till och med kollapsa om den 
utländska arbetskraften togs bort. Dess-
utom utgör arbetskraftinvandringen ett 
viktigt smörjmedel i den globala ekono-
min: Invandrarnas hemländer tar varje år 
emot 50 miljarder dollar som invandrar-
na skickar hem till sina familjer. 

DÄRFÖR FÖRESLÅR FN-kommissionen 
att världens länder bli generösare med 
tillfälliga uppehållstillstånd.

– Samtidigt blir man också av med 
alla de problem som omger den illegala 
invandringen, säger Jan O. Karlsson.

Här får han mothugg från en student 
som menar att de illegala invandrarna 
har arbete just av den anledningen att 
de är illegala. 

– Om arbetsgivarna blir tvungna att 
betala högre lön och ge dem andra ar-
betsrättsliga förmåner så är det ingen 
som vill anställa längre.

En annan student anmärker på att 
rapporten inte tar upp alla nackdelar som 
migration medför i utvandrarländerna:

– Det nämns inget om splittrade fa-
miljer och alla de som emigrerar för att 
söka lyckan men som misslyckas totalt 
och inte lyckas skicka hem ett enda öre. 

JAN O. KARLSSON menar att rapporten 
är ett försök att få regleringen kring in-
vandring att bättre möta upp mot dagens 
verklighet. Framför sig har Jan O. Karls-
son och övriga delegater i FN-kommis-
sionen nu en världsomfattande presenta-
tionsturné för att få världens regeringar 
att diskutera och förbättra förhållandena 
för de tre procent av världens befolkning 
som är invandrare. Han hoppas också att 
rapporten ska inspirera till mer forskning 
om migration.

Läs mer om rapporten på http://test.
gcim.org/en/ 

TEXT & FOTO: ULRIKA OREDSSON

”Invandring bra för 
globala ekonomin”

Jan O. Karlsson föreläste för juridikstudenter

mastersprogram om mänskliga rättighe-
ter. Samtliga har en vältummad utgåva 
av en rykande färsk FN-rapport fram-
för sig. ”Migration in an interconnected 
world: New directions for action” heter 
rapporten och den är också anledningen 
till Jan O. Karlssons besök. 

På generalsekreterare Kofi Annans 
uppdrag har han under ett par års tid 
lett en kommission som tagit fram in-
ternationella riktlinjer till hur världen 
ska handskas med de migrationsström-
mar som rör sig både mellan nord och 
syd och öst och väst.

– De senaste trettio åren har antalet 
människor som flyttar från ett land till 
ett annat ökat från 75 till 200 miljoner, 
säger Jan O. Karlsson.

– Han berättar att det idag bara är i Ka-
nada, Australien och Nya Zeeland som 
man kan söka uppehållstillstånd utan att 
åberopa flyktingstatus. Det matchar då-
ligt med de verkliga orsakerna till att män-

FN:s migrationsutredare Jan O. Karlsson mötte visst mothugg av Lundastudenterna.

http://test.gcim.org/en/
http://test.gcim.org/en/
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HYPNOS. – Jag  vill se om hjärnakti-
viteten skiljer sig mellan de männis-
kor som är lättare respektive svåra-
re att hypnotisera.

Det säger Etzel Cardeña som ny-
ligen gjort försök med masshypnos 
vid Lunds universitet. Resultaten 
kan bli användbara när det gäller 
forskning kring såväl personer med 
akuta trauman som parapsykologis-
ka fenomen.

Etzel Cardeña, LU:s nyanställde profes-
sor i psykologi med inriktning mot hyp-
nos och parapsykologi, har i dagarna gett 
ut en bok som handlar om människor 
som har upplevt ett akut trauma. Längre 
fram vill han undersöka samband i upp-
levelserna hos akut traumatiserade män-
niskor och människor under hypnos. 

– Vi vet exempelvis att människor 
med ett akut trauma är mer hypnotiser-
bara, men vi vet inte om de var det redan 
innan eller om de blev det i samband med 
traumat, säger han. 

DET HYPNOSTEST som han nu arbetar 
med är också ett första steg i att under-
söka människors förmåga att utföra pa-
rapsykologiska handlingar, typ telepati, 
klärvoajans och psykokinesi, det vill säga 
påverkan av materia endast med hjälp av 
tanken.

– Det finns hypoteser som säger att 
människor som är lätta att hypnotisera 
också skulle ha lättare för att utföra pa-
rapsykologiska handlingar, säger Etzel 
Cardeña och berättar att han nästa höst 
kommer att knyta en doktorand till sin 
forskning.

Hypnostestet påbörjades i december 

då han under fyra sessioner hypnotise-
rade närmare 200 lundabor. LUM:s re-
porter var en av många nyfikna som an-
mälde sig som frivilliga försökspersoner. 
Men den som väntade sig en masshypnos 
av ett mer spektakulärt slag  fick gå besvi-
ken därifrån. Det hela liknade nämligen 
mer en avslappningsövning.

– Det är ett enkelt och standardiserat 
hypnostest, berättar Etzel Cardeña. 

Efter testet fick försökspersonerna 
göra en egen bedömning av sin hypno-
tiserbarhet.

TESTET GICK TILL SÅ att Etzel Cardeña 
med lugn och lite sövande stämma räk-
nade från ett till tjugo. Därefter bad han 
försökspersonerna att utföra vissa rörel-
ser av typen lyft vänster hand, lyft höger 
hand etc. Många som gjorde testet upp-
gav i efterhand att de visserligen utförde 
de uppmaningar som de fick men att de 
också kunde ha låtit bli att göra det.

– Att man är under hypnos behöver 
inte betyda att man inte kan motstå att 
det göra det som hypnotisören ber en om. 
I själva verket är det bara ett litet fåtal 
personer som inte kan det, säger Etzel 
Cardeña.

Hypnotiserbarhet handlar alltså sna-
rare om hur lätt man har att släppa kon-
trollen och utföra en order utan att re-
flektera över den.

Efter testet fick försökspersonerna 
fylla i ett formulär och själva uppskat-
ta sina reaktioner inför de kommandon 
som hypnotisören gett dem.

När LUM träffar Etzel Cardeña ef-
ter julledigheten håller han med hjälp av 
psykologistudenten Angelica Lööf på att 
kategorisera formulären.

De har delat in sammanlagt 42 för-
sökspersoner i tre olika kategorier; de 
som är lätta, medelssvåra och svåra att 
hypnotisera.

– Nu ska jag kalla utvalda försöks-
personer till nya individuella hypnostes-
ter, men den här gången får inte de själ-
va värdera sin hypnotiserbarhet, det ska 
jag göra, säger Etzel Cardeña.

När dessa båda undersökningar väl 
är gjorda är det dags för det slutliga tes-
tet. Då ska hjärnaktiviteten under neu-
tral hypnos mätas med hjälp av EEG. 
Med neutral hypnos menas ett tillstånd 
då hypnotisören inte säger någonting ef-
ter själva nedräkningen.

Målet med hypnostesterna är alltså att 
se om hjärnaktiviteten hos de olika för-
söksgrupperna ser annorlunda ut, det vill 
säga om det finns olika hypnotiska till-
stånd.

ETZEL CARDEÑA KOM till Lunds universi-
tet i höstas och därmed tillsattes en pro-
fessur som varit föremål för diskussion 
från och till under de senaste trettio åren. 
Pengarna till professuren kom från den 
danske margarinfabrikören Poul Thors-
son som på så sätt ville bidra till forsk-
ning kring hypnos och parapsykologis-
ka fenomen. 

Förutom upprörda insändare i Syd-
svenskan från personer som hellre hade 
sett en av de andra kandidaterna på tjäns-
ten så tycker Etzel Cardeña att han bara 
mötts av positiv nyfikenhet sedan han 
kom till Lund. Han har blivit inbjuden 
att presentera sig själv och sin forskning 
vid flera tillfällen, bland annat vid Med-
icinska fakulteten.

ULRIKA OREDSSON

Undersöker om lätthypnotiserade personer 
lättare kan utföra parapsykologiska handlingar Etzel Cardeña. FOTO: ULRIKA OREDSSON

Hypnotiserade 200
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FORSKARUTBILDNING. När samman-
ställningen av den senaste ansök-
ningsomgången av EU:s 
doktorandskolor i fysik gjordes i 
slutet av förra året, visade det sig 
att så många som tre av tolv s.k. 
Marie Curie Early Stage Training-
projekt som beviljats, koordineras 
från Fysiska institutionen i Lund. 
Vid de två föregående årens ansök-
ningsomgångar var Sverige överhu-
vudtaget inte representerat. 

Marie Curie-projekten erbjuder unga 
forskare att bedriva doktorandstudier i 
ett annat EU-land, och få förmånen att 
arbeta med internationellt erkända fors-
kargrupper inom sitt område. Ett av pro-
jekten för samman Lunds Lasercentrum 
(LLC) och MAX-lab i projektet ”MAX-
LAS”. Här erbjuds en forskarutbildning 
till unga europeiska studenter. 

– Den breda kompetens som dessa 
doktorer får är unik i Europa, menar 
Anne L’Huillier, professor i atomfysik. 

Hon berättar att utvecklingen av star-
ka, koherenta och ultrakorta ljuskällor 
inom röntgenområdet kommer att ske 

via en sammankoppling mellan laser- 
och acceleratortekniker. 

– Exempelvis är de nya röntgen-fri-
elektronlasrar  som nu utvecklas ”lasrar” 
som baseras på fria partiklar, elektroner,  
som accelererats till hög hastighet. 

Tillämpningar i materialvetenskap 
och biovetenskap kommer dessutom att 
behöva synkroniserade ljuspulser från 
lasrar och röntgenpulser  från accelerato-
rer för s.k. ”pump/probe”- experiment. 

NÄSTA PROJEKT handlar om att förstå hur 
ytans yttersta atomskikt växelverkar med 
omgivande vätskor och gaser. Genom att 
bara ändra det yttersta atom- eller mole-
kyllagret, kan man ändra materians yta 
på ett fundamentalt sätt. Dessa s.k. funk-
tionaliserade ytor behövs inom allt från 
avgasrening till medicinteknik.

– Problemet är att man i dag saknar 
exakt kunskap om hur närvaron av väts-
kor och gaser påverkar ytorna, berättar 
Jesper Andersen, professor i synkron-
tronljusfysik som tillsammans med Joa-
chim Schnadt, forskarassistent i samma 
ämne, är initiativtagare för det 4-man-
nade doktorandnätverket vars korrekta 

namn är Monet, ”Molecular Networks 
at Phase Boundaries”.

Det tredje projektet tränger ännu dju-
pare in  i atomen – och bakåt i tiden. Det 
ska låta doktorander ingå i flera interna-
tionella projekt, bl.a. ett jätteprojekt med 
centrum i CERN där man ska efterlikna 
partikelkollisioner likt dem i Big Bang.

– Genom att låta protoner kollidera 
med varandra i samma hastighet som vid 
universums uppkomst är målet att blott-
lägga några av naturens grundläggande 
och hittills oupptäckta principer, förkla-
rar Torsten Åkesson, professor i experi-
mentell högenergifysik. 

I kölvattnet på sådan här forskning 
finns förhoppningar om att få indikatio-
ner på om det finns fler rumsdimensioner  
eller om olika krafter styrs av en stark en-
ande underliggande kraft. 

SAMMANLAGT 15 doktorander, varav sju 
med bas i Lund, får alltså möjlighet att 
fördjupa sig inom delar av denna fantasi-
eggande grundforskning via doktorand-
projektet Lund-HEP EST (Training in 
Experiment, Phenomenology and Tech-
nology Transfer at the High Energy Fron-
tier). Det blir även tillfällen till att utföra 
experiment inte bara i CERN utan även i 
forskningsanläggningar i DESY i Ham-
burg och BNL utanför New York. Även 
teoretisk fysik ingår i programmet.

KRISTINA LINDGÄRDE

Lundafysiker koordinerar 
tre av EU:s forskarskolor

MILJÖPROJEKT. Forskare liksom poli-
tiker och tjänstemän har länge för-
undrats över att det finns så myck-
et bra och realiserbar forskning om 
miljövänliga och hållbara transpor-
ter som aldrig blir verklighet.

Att förbättra den situationen var målsätt-
ningen för några forskare vid LU när de för 
ett och ett halvt år sedan ansökte till Mistra 
(Stiftelsen för miljöstrategisk forskning) om 
stöd till ett projekt om miljöanpassade och 
hållbara transporter. I december fick lunda-
gruppen positivt besked och om  allt går som 
planerat finansieras det med sammanlagt 49 

miljoner kronor och startar nu i januari.
– Vi tror att politiker och tjänstemän ofta 

har svårt att utvärdera olika förslag. Projektet 
ska därför utmynna i en rad olika slags åtgär-
der som kan underlätta deras beslut. Det kan 
handla om allt från hur man tar fram tydligare 
beslutsunderlag till att flytta vissa beslut från 
kommunal till regional nivå, berättar Karin 
Brundell-Freij, lektor i trafikteknik på LTH.

Arbetet har redan rönt stort intresse hos 
politiker- och tjänstemannakåren. Ämnet är 
angeläget därför att transportsektorn är käl-
lan till många miljöproblem och står för den 
största ökningen av koldioxidutsläppen. Kli-
matproblemen har en stor roll i projektet, 

men även andra typer av åtgärder och trafik-
problem ingår – trängsel, buller, social rätt-
visa och till och med trafiksignaler.

Från Lunds universitet medverkar fyra 
olika forskargrupper från Trafikplanering 
(LTH), Miljö- och energisystem (LTH), Stats-
vetenskap och Service Management (Cam-
pus Helsingborg). Dessutom deltar Trivector 
Traffic, Lund, Transportökonomisk Institutt 
(TÖI) i Oslo, Lärarutbildningen (Idrottsve-
tenskap) vid Malmö högskola, Danmarks 
Miljöundersökelser (NERI) i Roskilde samt 
Institute for Transport Studies (ITS), vid uni-
versitetet i Leeds, Storbritannien.

KRISTINA LINDGÄRDE

Bättre underlag ska ge miljövänligare transporter   
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BIBLIOTEK. Hur fattar man beslut om 
en så komplex företeelse som en ny 
biblioteksorganisation? Finns peng-
ar, beslut och kunskap på rätt ställe 
samtidigt? Beror förändringarna på 
den tekniska utvecklingen? 

Det är frågor som tas upp i boken 
”Från centralbibliotek till nätverk – 
Lunds universitets bibliotek”.

Boken är en tillbakablick över de cir-
ka fem år som den nya organisationen 
av biblioteken har funnits vid Lunds 
universitet. Skriften försöker att sam-
manfatta förändringar som den digita-
la utvecklingen, studenter och forskares 
förändrade vanor och en mer utåtriktad 
verksamhet. Boken består av 7 artiklar. 
Ämnena skiftar, men engagemanget för 
biblioteksfrågor är en gemensam näm-
nare. 

I en av artiklarna gör Göran Geller-
stam, tidigare universitetsbibliotekarie, 
en grundlig beskrivning av hur biblio-
teksnätverket har växt fram. Han tar av-
stamp i historien och beskriver hur de 
svenska ”statsbiblioteken” – Kungliga 
biblioteket samt Lunds och Uppsalas 
universitetsbibliotek – var organiserade. 
Sedan landar han i 90-talets ”biblioteks-
revolution” och fokuserar på Lund.

Ny bok om universitetets bibliotek

Lite mer lokalt och nära är det i chefen 
för Geobiblioteket Robin Gullstrands ar-
tikel. Geobiblioteket är en av fem större 
enheter som idag samlar de naturveten-
skapliga biblioteken. Tidigare fanns det 
ett trettiotal mer eller mindre fristående 
boksamlingar. Robin Gullstrand skriver 
om hur man har arbetat med att slå sam-
man och synliggöra dessa.

Gunilla Herdenberg, chef för folk-
biblioteken i Lund, skriver om studen-
ternas inverkan på stadsbiblioteket. Det 
har inte varit ett helt okomplicerat för-
hållande. Från att i början av 70-talet ha 
köpt in all kurslitteratur på grundnivå för 
kurser inom humaniora och samhällsve-
tenskap, till att under 80-talet hänvisa 
till institutionsbiblioteken. Numera är, 
enligt Gunilla Herdenberg, revirtän-
kandets tid förbi och alla är välkomna 
till både folkbibliotek och universitets-
bibliotek.

Redaktionen har bestått av byrådirek-
tör Berit Nilsson och bibliotekarie Ka-
rin Ohrt vid Biblioteksdirektionen samt 
Catta Torhell, bibliotekschef vid Språk- 
och litteraturcentrum. Information om 
hur man får tag på boken finns på www.
lub.lu.se/headoffice/bok_LUB.htm.
                                                                       

                              FREDRIK SVENSSON

När centralbibliotek
ersattes av nätverk

Svenskt-danskt 
samarbete
UTBILDNING. Nu öppnas möjlighe-
ten att ta dubbel examen i lantmäte-
ri med en utbildning delad mellan LTH 
och Aalborg Universitet, AAU. Ett av-
tal om detta skrevs i december på av 
LTHs rektor Gunilla Jönson och AAUs 
Finn Kjearsdam.

Den som har läst sex terminer på 
ett av utbildningsprogrammen kan läsa 
tre terminer vid det andra och sedan 
bli såväl svensk civilingenjör i lantmäte-
ri som dansk landinspektør. Det inne-
bär att studietiden för dubbel examen 
blir femårig, en termin längre än den 
svenska utbildningen normalt tar. Det 
avslutande examensarbetet ska göras 
vid hemmauniversitetet men bedömas 
av lärare från båda institutionerna.

Stress utmanas 
i antologi
STRESSBOK. I den nyutkomna anto-
login ”Att utmana stressen” (Student-
litteratur) skriver Orvar Löfgren, Bodil 
Jönsson och andra lundaforskare och 
experter om erfarenheterna av projek-
tet Pacemaking. Under tre års tid fors-
kade man i samarbete med Länsar-
betsnämnden i Jönköping kring stress 
och utbrändhet med syftet att samti-
digt utveckla behandlingsformer.

Ordet Pacemaking sammanfattar 
målsättningen med projektet, för som 
de båda professorerna skriver i intro-
duktionen till boken är ordet ”...en be-
teckning på både process och resul-
tat. Tempo och rytmer skapas i arbete 
och vardag, Pacemaking försöker utrö-
na vilka drivkrafterna är, vilka effekter-
na blir.”  

I boken ryms konkreta erfarenhe-
ter och reflektioner kring hur vårt mo-
derna arbetsliv skapar stress och rap-
porter från rehabiliteringsprogrammet 
Hälsosant, där långtidssjukskrivna an-
vänt bl.a. samtalsforum på Internet 
för att hitta en bättre balans mel-
lan stresskapande krav och den egna 
identiteten.

UB 1  på  Helgonabacken. FOTO: KENNET RUONA

http://www.lub.lu.se/headoffice/bok_LUB.htm
http://www.lub.lu.se/headoffice/bok_LUB.htm
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Ny ordning för 
doktorandantagning
FORSKARUTBILDNING. Från och 
med årsskiftet har antagningen av nya 
doktorander vid Medicinska fakulteten 
centraliserats. Förändringen är tänkt 
att ge större öppenhet och en ökad 
konkurrens som kan göra det möjligt 
att få ännu bättre doktorander.

Idag tas nya doktorander in året 
runt. Lediga platser blir sällan ut-
annonserade, utan tillsätts ofta genom 
att handledare och doktorand råkat få 
kontakt. Institutionens roll inskränker 
sig i regel till att i efterhand pröva och 
godkänna beslutet.

I det nya systemet delas processen 
upp i två steg. Först ska biträdande 
forskarutbildningsprefekten och fors-
karutbildningskommittén bedöma oli-
ka förslag till doktorandprojekt och se 
om de är tillräckligt finansierade och 
lämpliga för att leda fram till en dok-
torsexamen. I nästa steg ska projekt-
platserna utannonseras för ansökning 
i öppen konkurrens. Handledaren fö-
reslår vem som ska få respektive plats, 
men förslaget ska tillstyrkas av biträ-
dande FU-prefekt och fastslås av fors-
karutbildningskommittén.

I nyordningen ingår också att fa-
kulteten bidrar med 20.000 kronor för 
varje ny doktorand. Bidraget är avsett 
att täcka kostnaderna för den tid dok-
toranden lägger på de obligatoriska 
forskarutbildningskurserna.

Nya vicerektorer
DELEGERING. LTH har fått två nya vi-
cerektorer. Rune Kullberg ska på 50 
procent ansvara för samverkan mellan 
LTH:s programledningar och samordna 
kursutbudet ”på tvären”. Han ska ock-
så utföra utredningsuppdrag åt rektor.

Jan-Eric Ståhl ska på 20 procent ha 
ansvaret för industriell och samhällelig 
samverkan, särskilt med små och med-
elstora företag. Uppdraget gäller att 
öka anställningen av ingenjörer i dessa 
företag, öka fortbildningen och ut-
vecklings- och forskningssamarbetena.

GÄSTPROFESSOR. Den första kvinnan 
som fått Erlanderstipendiet är pro-
fessor Jeanette Carey. Det närmaste 
året är hon gästprofessor hos kolle-
gan Sara Linse på Biofysikalisk kemi 
vid LTH.

Båda kvinnorna forskar om veck-
ning och funktion hos proteiner och 
hoppas på sikt finna nya rön om 
sjukdomar som Alzheimer, galna-
ko-sjukan och Parkinson.

I december presenterade Vetenskaps-
rådets huvudsekretare Arne Johansson 
henne vid ett seminarium på Kemicen-
trum.

– Detta stipendium, som är ägnat åt 
natur- och teknikvetenskap, har lyckats 
så väl att vi även hittat nobelpristagare, sa 
han och gladdes åt att man nu funnit en 
kvinna som var värdig stipendiet.

Sara Linse sa att stipendiet ger en fan-
tastik möjlighet för henne och Jeanette 
Carey att samarbeta.

De ägnar sig båda åt grundforskning 
om olika funktioner hos proteiner. Pro-
teiner bygger upp och styr allt liv.

– De förenar sig och skiljer sig åt i en-

lighet med kemiska och fysiska lagar, 
några andra sorters lagar behövs inte för 
att förklara det som sker, förklarar Jea-
nette Carey.

Molekylkedjorna kan vara hydrofila 
(vattenälskande), hydrofoba eller elek-
triskt laddade och dessutom veckas de, 
särskilt vid bindning vid varandra.

JEANETTE CAREY STUDERAR bl.a. hur 
starkt bindningarna påverkar andra pro-
teiner och hur specifika de är. Man kapar 
oveckade proteiner och ser att deras delar 
tycks forma sig och samverka med andra 
proteiner och andra ämnen lika bra ändå. 
Tekniken kallas rekonstitution och må-
let är att kunna styra veckningen både för 
att undvika sjukdomar och för att kunna 
skapa stabila läkemedel.

Jeanette Carey är född 95 i USA, 
doktor 984 vid University of Illinois. 
Hon har forskat vid Stanford och Prince-
ton där hon nu är professor i kemi. Hon 
har redan ett utbyte med Karolinska in-
stitutet, så hon är inte helt obekant med 
svenska språket. En del av tiden i Sverige 
kommer hon att tillbringa i Stockholm.

TEXT & FOTO: MATS NYGREN

Arne Johansson från Vetenskapsrådet överlämnar Erlanderstipendiet till Jeanette Carey.

Erlander-stipendiat 
letar bot mot Parkinson
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JUBILEUM. Nästa år är det 300 år se-
dan vår internationellt mest kände 
vetenskapsman Carl Linnaeus föd-
des i småländska Råshult. Ett stort 
nationellt jubileumsprogram plane-
ras där Lunds universitet kommer 
att sätta fokus på medicinaren och 
resenären Linné. Startskottet för 
alla evenemang blir Karldagen 28 
januari nästa år.

– Det är den unge, nyfikne inspiratören 
Linné som kommer att lyftas fram, säger 
Christer Hjort, projektansvarig för ak-
tiviteterna vid Lunds universitet. Linné 
startade ju sin bana som student i Lund 
under läkaren och professorn Kilian Sto-
baeus och det finns många spår och före-
mål i Lund med Linnéanknytning. 

Den 28 januari 2007 inleds ett brett 
upplagt populärvetenskapligt jubileums-
år. Den nationella planen innehåller allt 
från upprustning av Linnéminnena i 
Råshult och Hammarby till en fotogra-
fisk jubileumsbok och ett filmprojekt där 
Mattias Klum och Folke Rydén reser i 
lärjungarnas spår. En internationell ut-
gåva i åtta band med lärjungarnas rese-
berättelser kommer att ges ut av det eng-
elska förlaget IK Foundation.

UTSTÄLLNINGAR PLANERAS på de stora 
nationella museerna, bl.a. Naturhistoris-
ka riksmuseet i Stockholm, och i Lund 
kommer Universitetsbiblioteket att stäl-
la ut delar av Stobaeus bibliotek och kor-
respondens mellan den unge Linné och 
hans mentor. 

Kreativitet, nyfikenhet och vetenskap 
är ledorden för jubileumsarrangemang-
en och vid LU betonas Linnés tvärveten-
skapliga inriktning. Som vetenskapsman 
arbetade han med en helhetssyn på eko-
logi, där natur och medicinstudier gick 
hand i hand. 

– Två teman, som kan sammanfattas 
i mat och trädgårdar, har valts för jubi-

leumsaktiviteterna i Skåne, berättar sam-
ordnaren Christer Hjort. En inbjudan att 
delta i förberedelserna går i dagarna ut 
på bred front till hela Skåne med lands-
hövdingen, rektorerna för LU och SLU/
Alnarp och Region Skånes ordförande 
som undertecknare och ledningsgrupp 
för Skånedelen av jubiléet. 

ARBETET MED FINANSIERING och samord-
ning av alla projektidéer är intensivt 
och leds av en jubileumskommitté 
under rektor Göran Bexell. På webb-
platsen www.linneskane2007.lu.se 
som lanseras den 28 januari i år, kan 
intresserade följa hur planerna utvecklas. 
”Mat och hälsa” är till exempel rubriken 
för en planerad LU-konferens i Lund och 
Helsingborg. En annan programpunkt är 
en folkfest i Lunds universitets botanis-
ka trädgård på nationaldagen den 6 juni. 
Botan har en lång lista med projekt, allt 
från en nationell tävling i floristik till 
doktorandkurser i botanik med fältstu-
dier på Borneo.

Ett viktigt inslag i aktiviteterna blir en 
nationell Linné-satsning för skolan. Ett 
idé- och inspirationsmaterial för skolans 
lärare ska tas fram och skolor kan ansö-
ka om att bli Linnéskola 2007. 

Som en del i den helhetssyn på Lin-
nés livsverk som präglar arrangemangen 
förbinder sig de organisationer och före-
tag som vill använda Linnéjubileets logo-
typ i sin marknadsföring att följa anvis-
ningar i det speciella miljöprogram som 
tagits fram. 

LOGOTYPEN ILLUSTRERAR den tionde 
växtklassen i Linnés Systema Naturae, 
en del av det klassifieringssystem av väx-
ternas sexualsystem som han ägnade sitt 
vetenskapliga liv åt att skapa och sam-
manställa. ”Före det att jag var 23 år hade 
jag conciperat (tänkt ut) allt”, skrev Lin-
né själv om detta sitt livsprojekt.

THORE SONESON

Lyfter fram den unge Linné

     Linné 2007
Den av regeringen och Vetenskapsrå-
det utsedda nationella jubileumsdele-
gationen leds av landshövding Anders 
Björck med bl.a. rektorerna för universi-
teten i Lund, Uppsala och Växjö som le-
damöter. Ett Linnésekretariatet finns vid 
Kungl. Vetenskapsakademin med Åse 
Berglund som generalsekreterare; www.
linne2007.se. 

Lunds universitets jubileumskom-
mitté leds av rektor och i den ingår bl.a. 
professor Gunnar Broberg, idé- och lär-
domshistoria, 1:e bibliotekarie Björn Dal 
på UB och intendent Lennart Engstrand, 
Botaniska trädgården. Listan på övriga 
fakultetsrepresentanter finns på www.
linneskane2007.lu.se.

     Föreläsarbank 
Jubileumskommittén planerar att ha en 
resursbank på hemsidan med föreläsa-
re och information om forskningsprojekt 
med anknytning till Linné och hans verk-
samhetsområden samt 1700-talet. Fors-
kare och lärare från alla fakulteter är väl-
komna att kontakta Christer.Hjort@upv.
lu.se

LU med och firar Linnés 300-årsjubileum nästa år

▼
▼

http://www.linneskane2007.lu.se
http://www.linne2007.se
http://www.linne2007.se
http://www.linneskane2007.lu.se
http://www.linneskane2007.lu.se
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Genom dokusåpan Riket, temaparker, Indiana Jones-filmer och vandringar i 
riddare Arns fotspår har upplevelseindustrin lyckats väcka allmänhetens in-
tresse för historia och arkeologi på ett sätt som akademin aldrig lyckats med. 

Vissa rynkar på näsan och varnar för en ”disneyfiering” av vetenskapen. 
Andra, som arkeologerna Bodil Petersson och Cornelius Holtorf, menar att 
den enda risken med populariseringen är om forskarna inte lyckas haka på 
den nya trenden.

MER MEDELTID 
ÅT FOLKET!

Valdemar Atterdag tågar in i Visby under Medeltidsveckan 2003. Populärt bland vanligt folk, men den historiska upplevelseindustrin ses inte 
som riktigt rumsren av alla akademiska forskare. FOTO: CORNELIUS HOLTORF
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De senaste tjugo åren har både historie- 
och arkeologiämnet fått ett uppsving 
inom populärkulturen. Folk tycker om 
att försöka uppleva forntiden i nutiden. 
På medeltidsfestivaler går man klädd i 
tidsenlig munkdräkt och ett par gym-
paskor, äter tidsenligt tillagad mat eller 
en turkisk kebab om man hellre vill det. 
Det är inte så petnoga eftersom det är 
känslan man vill åt snarare än den ex-
akta kunskapen. Genom exempelvis do-
kusåpan Riket lever vi oss in i dåtidens 
vardag: Hur var det att äta och sova, vara 
frisk eller sjuk, rik eller fattig i stormakts-
tidens Sverige.

– Det finns en akademisk ångest kring 
upplevelseindustrin, säger Bodil Peters-
son, som för ett par års sedan skrev sin 
avhandling om nordiska temaparkers re-
konstruktion av det förflutna. 

– Vi akademiker måste se till möjlig-
heterna  i den historiska och arkeologis-
ka upplevelseindustrin och bidra med vår 
sakkunskap istället för att racka ner på 
lekmännen.

BÅDE HISTORIKER och arkeologer har 
länge missionerat för ett ökat historie-
medvetande. Ändå är det många som 
inte ser sambandet mellan detta bud-
skap och upplevelseindustrin eller olika 
rollspelsföreningar där så kallade ”lajva-
re” lever ut historiska händelser. 

Varken Bodil Petersson eller Corne-
lius Holtorf har något glasklart svar på 
vad det ökade intresset för att återupple-
va historien kommer ifrån.

– För en del som helhjärtat går in i ett 
rollspel handlar det förmodligen om att 
hitta ett  livsideal i det förflutna som även 
är gångbart i vår egen tid, säger Bodil Pe-
tersson, som tycker att kuf-stämpeln bor-
de bort från alla de som på fritiden vill 
leva ett medeltids- eller vikingaliv. 

– Egentligen är det väl inte konstigare 
än att någon vill ägna fem dagar i veckan 
åt att träna en idrott.

Cornelius Holtorf tror inte heller att 
man bör överteoretisera det nyväckta in-
tresset för det förflutna.

– Det behöver inte bero på något an-

nat än att folk har tid och pengar över 
och vill ha kul, säger han. 

När nu arkeologer under de senaste år-
hundradena har grävt upp föremål som 
de klassificerat, och analyserat historis-
ka processer tycker både Bodil Petersson 

och Cornelius Holtorf att ämnet är redo 
för att ta ett steg framåt och börja forska 
om det som allmänheten redan utfors-
kar genom upplevelseindustrin, nämli-
gen förnimmelser och känslor. Arkeolo-
gi är, påpekar Cornelius Holtorf, inte en 

”Vi akademiker måste se till möjligheterna  i den 
historiska och arkeologiska upplevelseindustrin 
och bidra med vår sakkunskap istället för att racka 
ner på lekmännen.”

▼

Vanligt medeltidsfolk i nutiden. Från Medeltidsveckan i Visby.  FOTO: CORNELIUS HOLTORF

Arkeologerna Cornelius 
Holtorf och Bodil Peters-
son tycker att forskarna 
borde haka på allmän-
hetens stora intresse för 
historia och inte ställa 
sig utanför den historis-
ka upplevelseindustrin. 
FOTO: ULRIKA OREDSSON
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exakt vetenskap. Det handlar om att tol-
ka dåtiden med utgångspunkt i nutiden, 
och ingen kan hävda att han eller hon be-
sitter den absoluta sanningen.

– Egentligen har arkeologi alltid varit 
ett spektakulärt ämne och allmänheten 
har alltid intresserat sig för fältarbeten 
och upptäckter, fortsätter Cornelius Hol-
torf som menar att det är hög tid för arke-
ologin att ta det folkliga intresset på all-
var och bejaka ämnets attraktionskraft. 
Ämnets nytta går hand i hand med det 
samhälleliga intresset för det. 

UPPLEVELSEINDUSTRIN RÄKNAS alltså 
inte som rumsren i alla akademiska kret-
sar, men gränsen mellan vad som räknas 
som populärkultur och finkultur förflyt-
tas hela tiden.

– När Skansen grundades i slutet på 
800-talet nedvärderades den av dåtidens 
arkeologer. Idag tillhör Skansen finkul-
turen, säger Bodil Petersson. 

Cornelius Holtorf berättar om en av 
Disneyworlds mest populära attraktio-
ner, the Indiana Jones Adventure-ride, 
där åkaren bland annat bjuds på arkeo-
logiska upptäckter i en rafflande miljö.

– Nu skrattar arkeologerna åt Disneys 
försök, men vem vet, i framtiden kanske 
åkturen hör till finkulturen…

VARKEN CORNELIUS HOLTORF eller Bodil 
Petersson ser någon risk för att  populari-
seringen skulle föra med sig vantolkning-
ar  eller för att akademikernas kunskap 
skulle åsidosättas. Det handlar tvärtom 
för forskarna att haka på intresset. Sedan 
flera år har ämnet arkeologi haft svårt för 
att locka till sig studenter. Ett sjunkan-
de studentantal leder till sämre ekonomi 
vilket i sin tur gör att man måste skära 
ned på de kostsamma fältövningarna vil-
ket leder till ännu färre studenter.

– Så när den fjärde Indiana Jones-fil-
men kommer ut gäller det att vi ligger  i 
startgroparna och tar tillfället i akt för att 
ta emot nyfrälsta studenter, säger arkeo-
logerna med ett leende.  

ULRIKA OREDSSON

     Symposium om 
     arkeologi och samhälle
Den 26 och 27 januari hålls ett symposium med rubriken ”Ar-
keologi och samhälle” vid Institutionen för arkeologi och an-
tikens historia. Ämnena som berörs handlar bland annat om 
olika aspekter på arkeologiprogrammet ”Utgrävarna” i TV, ar-
keologi som varumärke inom populärkultur och vad ”folket” 
respektive arkeologerna vill veta. För program se www.ark.
lu.se under ”Konferenser”.

▼

Marknadsbesökare som tröttnat på det medeltida utbudet. FOTO: CORNELIUS HOLTORF

▼
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Lena Karlsson, forskare vid Centrum 
för genusvetenskap i Lund, har fyra 
bekanta i USA som hon aldrig träf-
fat och vars riktiga namn hon inte 
känner till. Ändå är hon väl insatt 
i de senaste nyheterna i deras liv. 
De fyra kvinnorna skriver nämligen 
nätdagböcker, så kallade dagboks-
bloggar. 

Ordet blogg är en förkortning av ”web-
log”, en loggbok över någons aktivitet 
på Internet. Bloggen har idag utvecklats 
till ett format med växlande innehåll: 
det finns till exempel bloggar om sport, 
katter, datorer och mode, samt dagboks-
bloggar, akademiska bloggar, politiska 
bloggar och journalistiska bloggar. 

Det är bara de två senaste sorterna 
som varit i fokus i Sverige det senaste 
året. Och det är lite fånigt, tycker Lena 
Karlsson.

– Redan 999 kom det lättanvän-
da och ofta gratis verktyg för att göra 
egna bloggar, och det är länge sen när 
det handlar om Internet. Den stora mer-
parten av alla bloggar har varit och är 
dagboksbloggar skrivna av kvinnor och 
ungdomar. Men först nu när kändisar, 
journalister och politiker – oftast manli-
ga – börjat göra egna bloggar, då vaknar 
mediernas intresse…

Själv forskar Lena Karlsson alltså om 
dagboksbloggar, närmare bestämt om 
dagböcker skrivna av kinesisk-ameri-
kanska kvinnor på USA:s västkust. De 
fyra bloggerskor hon följt i tre års tid har 

hon hittat hos en sammanslutning kal-
lad Rice Bowl Journals (www.ricebowl-
journals.com), som samlar skribenter av 
asiatiskt ursprung.

En av de fyra kvinnorna är Winnie, 
som i några av sina senaste dagboksblad 
skriver om sin nya musikmaskin, om ett 
besök på Hawaii  och om en utställning 
om Tutankhamon som hon fann ”ama-
zing ” och ”mind-boggling”. Många bil-
der tagna med digitalkamera illustrerar 
berättelserna. 

EN ANNAN SKRIBENT är Linda, som har 
en sajt kallad LuckyKat. Hon skriver 
bland annat om sin smycketillverkning, 
om gamla skolkamrater som hon växt 
ifrån och om att hon längtar efter en ny 
och positiv vändning i sitt liv. Här har 
hon fått uppmuntrande tillrop av sina lä-
sare, bl.a. av en kvinna som säger sig kän-
na precis detsamma och hoppas att båda 
ska få sina önskningar uppfyllda under 
2006.

Skrivandet på Rice Bowl Journals 
webbplatser skiljer sig en hel del från an-
nan kommunikation på Internet, där 
människor av olika kön, ålder och na-
tionalitet kan mötas på en och samma 
chattsida. Rice Bowls dagboksskriben-
ter skriver i regel för en mycket mer väl-
definierad publik. De sidor Lena Karls-
son följer riktar sig mest till personer som 
liknar bloggskribenterna själva: kinesisk-
amerikanska kvinnor i 25–35-årsåldern. 
Risken att några oönskade ”smygtittare” 
skulle söka sig till dessa sidor är också li-

NÄTNÄRA
Dagboksbloggare delar med sig av vardagshändelser
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ten, eftersom där aldrig förekommer nå-
got vare sig extremt privat eller extremt 
uppseendeväckande.

– Det är precis så läsarna vill ha det. De 
vill ha en bild av någons vardagsliv, utan 
sensationer och exhibitionistiska inslag, 
förklarar Lena Karlsson. Det vet hon, 
eftersom hon fått dagbokskribenternas 
medgivande att lägga ut en webbenkät 
som gav henne över 900 läsarsvar.    

– För skribenterna handlar det om 
att dels utveckla sitt skrivande, dels dela 
med sig av händelser och tankar till an-
dra kinesisk-amerikanskor. För läsarna 
ger dessa tankar ofta anledning till fun-
deringar över det egna livet. 

– Regelbundenheten är också viktig 
för läsarna – det är lite som att bli fång-
ad av en såpa, vars återkommande figurer 
man engagerar sig i på distans!

ÄVEN FÖR LENA KARLSSON har de fyra 
amerikanska bloggskribenterna kom-
mit att bli en del av livet. Varje mor-
gon sätter hon sig vid datorn med 
sin kaffekopp för att se om det dykt 
upp några nya dagboksblad. 

– Nu gör jag det ju för forsk-
ningens skull, men längre fram… 
ja, jag kommer nog att titta till dem 
då och då även sedan forskningen är 
avslutad, tror hon.

Lena Karlsson disputerade i engelska 
i Umeå med en avhandling om asiatis-
ka USA-migranters självbiografier. Nu 
har hon en forskarassistenttjänst finan-
sierad av Vetenskapsrådet. Hon studerar 
det kinesisk-amerikanska dagboksblog-
gandet både som en form av självbiogra-
fi och som ett sätt för en skribent att ut-
veckla sin identitet som kvinna och asiat 
utanför Asien. 

DE DAGBOKSSKRIBENTER hon följer har 
varit aktiva på Internet i många år. Tidi-
gare chattade de och ägnade sig åt online-
spel; nu är det dagboksbloggarna som tar 
deras nät-tid. Så kan det komma att bli 
även i Sverige. Trots allt tal om att män-
niskor idag har så ont om tid, så tror Lena 
Karlsson att bloggandet kommer att öka 
när dagens Internet-uppfödda ungdo-
mar blir vuxna. Hon tror också att det 
kommer att bli en allt tydligare skillnad 

mellan olika slags bloggar 
inom den stora och väx-
ande ”bloggosfären”.

INGELA BJÖRCK

LÄS BLOGGARNA:
www.aiyah.net
 www.luckykat.com

 www.ricebowljournals.
com

3 SVAR

Varför bloggar du?

Olof Hallonsten, 
doktorand Forsk-
ningspolitiska in-
stitutet. Blogg: 
http://homeboyyk-
sel.blogsome.com/
– Jag tycker om att 
uttrycka mina åsikter, 
jag har alltid skrivit. Mitt bloggskrivande 
är privat, men jag ser samtidigt bloggan-
det som en del av demokratiseringen av 
nätet. En plats där jag kan skriva om allt 
spännande som har med människors in-
tellektuella verksamhet att göra.

Susanne Ragvald, 
juridikstuderande. 
Blogg: http://er-
landerbrigaderna.
blogspot.com/
– Jag bloggar för att 
förmedla perspek-
tiv som inte kommer 
fram tillräckligt i det mediautbud man 
normalt nås av. Jag har inget behov av 
att folk tycker som jag i slutändan, men 
jag är mån om att skapa reflektion och 
eftertanke. Bloggandet gör också att 
jag mycket mer aktivt söker upp inter-
nationella nyheter och analyserar dem.

Andreas Bergh, FD, 
forskare i national-
ekonomi. Blogg: 
http://berghsbe-
traktelser.squa-
respace.com
– För att slippa skriva 
debattartiklar om allt 
jag vill kommentera och för att lättare 
minnas var jag hittat källor, citat och di-
agram. Jag får ganska mycket respons, 
men från en liten skara nästan helt ut-
anför LU. När jag började hade jag inte 
anat att de kloka läsarkommentarerna 
skulle vara minst halva behållningen.

Lena Karlsson följer dag-
boksbloggare i USA. 
FOTO: INGELA BJÖRCK

 http://erlanderbrigaderna.blogspot.com/ 
 http://erlanderbrigaderna.blogspot.com/ 
 http://erlanderbrigaderna.blogspot.com/ 
http://berghsbetraktelser.squarespace.com
http://berghsbetraktelser.squarespace.com
http://berghsbetraktelser.squarespace.com
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Vetenskapen om ekonomin bör 
kunna få nyttiga impulser från fysi-
ken! Det framgår av ett samtal med 
professor Thomas Guhr på Avdel-
ningen för matematisk fysik, LTH.

Han är ingalunda först bland fysiker att 
intressera sig för ekonomi. Han pekar på 
Bachelier som för finansanalys samtidigt 
med Einstein presenterade teorier lik-
nande hans om atomernas ”Brownska” 
rörelser. Benoit Mandelbrot upptäckte 
fraktalerna under studier av aktiekurser. 
Också nobelpristagaren Fisher-Black har 
berört båda områdena.

THOMAS GUHR är fysiker och matematiker 
är sedan 200 anställd i Lund och att ut-
veckla ”econophysics” är bara en av hans 
verksamhetsgrenar. Andra är nanofysik 
där man studerar de mekaniska egenska-
perna hos ytterst tunna ”cantilevers”.

Han är född i Giessen i södra Tysk-
land 96, studerade i Darmstadt och 

EKONOFYSIK 
Analyserar ekonomi 
med beräknings-
modeller från fysiken

Fysiker kan bidra till en bätt-
re förståelse av mekanismer-
na i ekonomin. Här börsen i New 
York. FOTO: IBL BILDBYRÅ/GAMMA
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Heidelberg och kom via bl.a. Niels Bohr-
institutet i Danmark till LTH 200 (med 
stöd från Vetenskapsrådet) och blev pro-
fessor 2004.

Trenden mot mer matematik i eko-
nomihanteringen är stark utomlands. 
Var tionde nyanställd akademiker i tyska 
banker är nu en naturvetare. Även i Dan-
mark märks detta mer än i Sverige.

SJÄLV KOM THOMAS GUHR in på områ-
det redan vid studierna i Heidelberg när 
han arbetade med riskhantering, som – 
hävdar han – liknar statistisk fysik, spe-
ciellt vad gäller risken för riktigt osan-
nolika händelser, exempelvis att mycket 
stora företag, som Enron, gör väldigt sto-
ra förluster.

Fysiker är tränade på att behandla em-
piriska data och göra matematiska mo-
deller som förklarar dem. På just de om-
rådena kan de ofta mer än ekonomerna. 
Statistisk fysik är användbar i situationer 
med många interaktioner och regler som 
delvis är oklara.

– Dessutom har ju de moderna dato-
rerna och Internet gjort att stora data-
massor kan analyseras snabbt.

DEN KOMPLEXA KÄRNFYSIKEN tvingade 
fram en mer komplex matematik (ofta 
statistisk) än som behövdes för ordnade 
system som planeterna och väteatomen. 
Ickelinjära ekvationer eller stokastiska 
differentialekvationer behövs för att ana-
lysera sådant som Brownsk rörelse hos 

EKONOFYSIK 
atomerna. Dessa metoder utvecklas nu i 
nya modeller för analys av ekonomin och 
särskilt finansmarknaden.

”Gaussian noice” kan upptäckas (och 
filtreras bort) också i ekonomiska data. 
Ett viktigt exempel är finanskorrelationer 
mellan börskurser. Portföljoptimering 
förbättras betydligt om man filtrerar 
bort dessa störningar. Tillsammans med 
några studenter utvecklar Thomas Guhr 
nya metoder för detta.

NÅGRA FYSIKER tar modeller för t.ex. tur-
bulens eller jordbävningar för att kon-
struera modeller över aktiemarknaden. 
Fysiker kan bidra till en bättre förstå-
else av mekanismerna i ekonomin. Det 
finns en ökande efterfrågan på matema-

tisk modellering i ekonomi och rikedo-
men på data ger unika möjligheter att ut-
veckla och testa sådana modeller. I stället 
för att se på varje rörelse (eller varje trans-
aktion) kan man använda statistik som 
beskriver summan av dem.

I ett kompendium (kurser ges redan i 
ämnet) skriver Thomas Guhr att econo-
physics handlar om statistisk fysik, icke 
linjär dynamik och fysiken vid komplexa 
system.

– Mitt intryck är dock att ekonomiska 
problem inte kan lösas genom rena ana-
logier. Man kan använda sitt sätt att tän-
ka och sin kunskap om statistik men inte 
direkt översätta existerande fysikaliska 
teorier till ekonomins värld. Det måste 
ske en utveckling av teorierna. Nu är det 

”Några fysiker tar modeller för t.ex. turbu-
lens eller jordbävningar för att konstruera 
modeller över aktiemarknaden.”

ett område fullt av spekulativa personer, 
säger han.

Thomas Guhr utvecklar nu en ”agent-
baserad modell” tillsammans med en stu-
dent. Det handlar om att analysera hur 
en säljare ska förhålla sig till den som, likt 
amerikanska pensionsfonder, vill köpa 
ett väldigt stort antal aktier.

– STUDENTERNA GILLAR den här forsk-
ningen. Jag har eller har haft tio master-
studenter i detta fält, även en från Chal-
mers, en från Oxford och en från Mexico. 
Själv gillar jag dess tvärvetenskapliga ka-
raktär. Över huvud taget tycker Thomas  
Guhr att matematiken ska lösa problem 
också utanför de traditionella fälten, som 
just fysik. På så sätt kan mycket ny kun-
skap skapas även inom biologi eller so-
ciologi.

Trots denna forskning är hans eget 
”spelande” på börsen ytterst begränsat.

MATS NYGREN

Fysikern Thomas Guhr analyserar ekonomi 
med hjälp av fysiska beräkningar. FOTO: MATS 
NYGREN
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En forskares vardagsarbete kan 
vara motigt och tålamodsprövan-
de. Men sedan kommer i bästa fall 
skördetiden, när resultaten sam-
lats in och väckt intresse i den övri-
ga forskarvärlden. En sådan period 
hade ögonforskaren Anders Heijl i 
Malmö i höstas, då han på kort tid 
fick tre nordiska utmärkelser: Axel 
Hirschs pris i Sverige, Schiøtz med-
alj i Norge och Synoptikfondens le-
gat i Danmark.

Bakgrunden till utmärkelserna är An-
ders Heijls arbete dels med synfältsun-
dersökningar – ett sätt att ställa diag-
nos på bl.a. grön starr – dels med en stor 
studie av patienter med grön starr, glau-
kom. Studien har fått pris redan tidigare, 
som bästa vetenskapliga artikel i världen 
inom sitt område år 2002. Dess resultat 
har också redan lett till ändrade rutiner 
för behandlingen av glaukompatienter i 
stora delar av Europa.

– En förklaring till priserna är nog 
just att vår forskning kunnat omsättas i 
handfasta och tydliga råd till ögonsjuk-
vården, säger Anders Heijl. 

Han är noga med att framhålla att det 
inte är han ensam som stått för forsk-
ningsarbetet, utan en stor grupp med 4–5 
disputerade forskare och 8–0 doktoran-
der som arbetat på området i många år.

KLARSYN
Prisad LU-forskning bakom 
förändrad behandling av starr

Anders Heijl gjorde en ”omöjlig” studie 
av patienter med grön starr och kom bl.a. 
fram till att sjukdomens förlopp varierar 
mer än man tidigare trott. FOTO: JIMMY 
WAHLSTEDT, UMAS MALMÖ
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Grön starr beror på skador i synner-
ven och är den näst vanligaste orsaken 
till blindhet i västvärlden. Många äldre 
har sjukdomen utan att veta om det, ef-
tersom den inte märks i sina tidigaste sta-
dier. När patienten märker att han eller 
hon börjat se dåligt har skadorna därför 
redan hunnit bli ganska stora.

Numera ställs diagnosen på grön starr 
framför allt genom de synfältsundersök-

ningar som malmöforskarna varit med 
om att utveckla. Innan dessa fanns var 
ett förhöjt ögontryck det viktigaste sät-
tet att påvisa sjukdomen. 

PROBLEMET VAR BARA att sambandet 
mellan högt ögontryck och grön starr 
ingalunda är hundraprocentigt. Dels 
finns det en mängd friska personer med 
högt ögontryck, dels finns det många 
starrpatienter med normalt ögontryck. 
Att ge alla personer med förhöjt ögon-
tryck trycksänkande ögondroppar, som 
man gjorde på 60-talet och framöver, 
ledde därför till att friska personer be-
handlades i onödan medan starrsjuka pa-
tienter missades. Resultaten var förvir-
rande och ledde till heta diskussioner: 
var det överhuvudtaget meningsfullt att 
försöka behandla grön starr med tryck-
sänkning?

– Alla var ense om att vi behövde en 
studie som kunde jämföra patienter som 
fick trycksänkande medicin med såda-
na som inte fick det. Men alla sa också 
att en sådan studie skulle vara svår för 
att inte säga omöjlig att göra, förklarar 
Anders Heijl.

Ändå var det just en sådan studie man 

KLARSYN lyckades genomföra i Malmö och Hel-
singborg med start år 992. Utgångs-
punkten var en stor befolkningsunder-
sökning: hela 44.000 skåningar mellan 
60 och 77 år fick personliga brev med er-
bjudande om att få sina ögon undersökta. 
600 av dem visade sig ha grön starr utan 
att tidigare ha upptäckts av sjukvården. 

Hälften av patienterna i den fortsatta 
studien lottades till trycksänkande be-

handling, medan den andra hälften följ-
des noga för att se hur sjukdomen utveck-
lades.

– Det var väldigt täta uppföljning-
ar. Patienterna var här var tredje månad, 
de blev nästan som familjemedlemmar, 
minns Anders Heijl. 

En slutsats av studien var att trycksän-
kande behandling verkligen ger goda re-
sultat på patienter med grön starr. En an-
nan var att sjukdomens förlopp varierar 
mycket mer än man tidigare anat: den 
går 0–20 gånger fortare hos vissa patien-
ter än hos andra med till synes jämförba-
ra förutsättningar. 

Detta har lett till viktiga ändringar 
i behandlingsrutinerna både i Sverige 

och utomlands. I stället för att slentri-
anmässigt kontrollera alla starrpatienter 
en gång om året följs nu nya patienter 
mycket noga de första åren, tills man sål-
lat fram de fall där sjukdomen verkar ha 
ett snabbt förlopp. De andra patienterna, 
där sjukdomen går långsamt, behöver se-
dan inte kontrolleras lika ofta.

En tredje slutsats är att behandlingen 
inte behöver sättas in så fort en patient 
fått sin diagnos, utan först om och när 
patienten börjar försämras. 

– Läkemedelsindustrin vill ju gärna 
att man börjar medicineringen så tidigt 
som möjligt. Men än så länge, åtta år ef-
ter vår studie, är livskvaliteten densam-
ma för den grupp patienter där vi väntade 
med behandlingen, säger Anders Heijl.

HANS FORSKARGRUPP tänker ändå fort-
sätta att följa patienterna under hela deras 
liv för att få så säkra resultat som möjligt. 
De hoppas också kunna göra en jämfö-
relse mellan Malmö/Helsingborg och 
städer där ingen motsvarande befolk-
ningsundersökning gjorts. Om en sådan 
jämförelse visar att andelen synskadade 
glaukompatienter i befolkningen är min-
dre i Malmö och Helsingborg blir det ett 
starkt argument för att införa allmänna 
befolkningsundersökningar av äldre för 
att fånga upp och behandla de många 
personer som har oupptäckt grön starr.

INGELA BJÖRCK 

     Grön starr, glaukom
Grön starr kallas numera för glaukom. Det är en av de vanligaste 
och allvarligaste ögonsjukdomarna och drabbar framför allt äldre 
personer. 

Glaukom är en sjukdom som angriper synnerven. Oftast sti-
ger det inre trycket i ögat. Gradvis förloras nervtrådar i synnerven. 
Detta leder till en långsamt fortskridande synnedsättning. Den 
synskada som uppkommit kan man aldrig bota.

▼
”En förklaring till priserna är nog just att 
vår forskning kunnat omsättas i handfas-
ta och tydliga råd till ögonsjukvården.”
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ETT STRÅLANDE 
FORSKARLIV  
Fysiker och innovatör i medicinens tjänst, skapare av ”magnetröntgen-
apparaten”, utvecklare av strålbehandling, företagare, miljöforskare i 
strålning från kärnvapenprov och mobilernas mikrovågor. Medskapare 
av mastersprogrammet för sjukhusfysiker.
    Det finns mycket att säga om professor Bertil Persson, och i samband 
med att han gick i pension var det många som gjorde det.
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Vid ett seminarium i höstas med rub-
riken ”Ett strålande forskarliv” föreläs-
te tio av hans f.d. doktorander hela ef-
termiddagen (se separat notis) om Bertil 
Perssons verk, som förhoppningsvis fort-
farande inte är avslutade.

Han har nämligen fått ett litet ”ere-
mitage” på Avdelningen för medicinsk 
strålningsfysik med arbetsrum och ett 
litet labb, berättar han för LUM. Han 
fortsätter att undersöka risker med 
magnetstrålning och hur mikrovågor 
från mobiltelefoner påverkar vår hälsa.

Bertil Persson växte upp på 40-talet i 
Malmö vid Södervärn. Hans far var an-
ställd på Apotekarnas vattenfabrik och 
modern var städerska.

– Intresset för kemi väcktes när mor 
skänkte mig en hobbylåda. En frände 
som labbade med mig ville läsa på real-
skola och jag följde med trots att studier 
var helt främmande för mina föräldrar.

KEMILÄRAREN FICK HONOM att läsa in 
även gymnasiekursen men efter realskolan 
blev det arbete på labbet hos Icopal, som 
gjorde tjärpapp. Snart läste Bertil Persson 
dock kemilinjen på Pauligymnasiet med 
tanken att bli kemilärare. Men det blev ar-
bete på labbet hos Alfa Laval. Den gode 
vännen Bengt Forkman (sedermera fysik-
professor) övertalade honom att söka ar-
bete som assistent på universitetet.

Med dispens från UHÄ och sedan 
kompletterande studier på Hermods av 
franska, historia, litteratur och svenska 
kom Bertil Persson in på universitetet.

– Min bakgrund har gett mig en an-
nan syn på tillvaron. Jag tror inte att det 
har varit fel, säger han.

Som fysikalisk kemist sysslade han 

med komplexkemi hos jordartsmetal-
ler. Av en slump hörde han att radio-
fysikprofessorn Kurt Lidén och Gunnar 
Bengtsson (senare chef för Strålskydds-
institutet) sökte en kemist. Bertil Pers-
son fick tjänsten och studerade det radio-
aktiva nedfallets hälsoeffekter.

–På 60-talet hade vi höga halter av ra-
dioaktiva ämnen i norra Sverige och sam-
erna var värst drabbade. Sovjet smällde 
vätebomber på Nova Semlja och USA i 
Stilla havet. Min avhandling visade på 
höga nivåer men att hälsoeffekterna inte 

var allvarliga. Samerna hade t.o.m. fris-
kare kromosomer än vi andra.

– Jag tror faktiskt att vår forskning bi-
drog till överenskommelsen om under-
jordiska kärnvapenprov via ett samarbe-
te mellan Finland och Sovjet.

Vid senare polarexpeditioner har Ber-
til Persson tagit nya prover. Studier längs 
hela ryska nordkusten visade 994 lägre 
värden än i Sverige efter Tjernobyl!

Polarexpeditionerna var roliga även-
tyr. Det skämtades på seminariet om 
att Tetra Pak i Buenos Aires förmådd-
des skänka en pall av ett lådvin till en 
Antarktisexpedition.

UNDER EN KORT TID 979–980 var Ber-
til Persson också professor i radioekologi 
i Uppsala, men hoppade av 980 då han 
blev professor i medicinsk radiofysik och 
tillika chef för sjukhusfysiken i Lund.

Nytta av sina kemikunskaper fick 
han när han kokte radioaktiva läkeme-
del med teknetium. I Lund fanns pionjä-
ren Ebbe Cederquist på nukleärmedicin 
och med medel från John och Augusta 
Perssons stiftelse kunde man köpa en av 
Europas första gammakameror.

Hyllad av tio
Bilden som växte fram vid sym-
posiet i höstas av professorn och 
klinikchefen Bertil R. R. Persson 
(egentligen Rolf Bertil Ragnar) var 
mångfasetterad. ”Det här är en 
man som haft ett finger med i spe-
let i många nya verksamheter vid 
universitetssjukhuset. Ohämmad 
nyfikenhet och aptit på ny teknik 
har drivit honom betydligt mer än 
respekt för byråkratiska regler och 
ekonomisk försiktighet. Han har 
stått som en fri fågel utanför eta-
blissemanget, ja rent av som en vår 
tids Linné”.

De som gav denna bild var Sten 
Carlsson, Uddevalla lasarett, Jacob 
Eberhardt, Sven-Erik Strand, Freddy 
Ståhlberg, Michael Ljungberg, Elis 
Holm, Per Nilsson, Magnus Bolm-
sjö, Bo-Anders Jönsson och Leif 
Salford.

Nu instiftas en årlig Bertil Pers-
son-föreläsning vid universitetssjuk-
huset.

Bertil Persson, överväldigad av hyll-
ningarna den 2 september. 
FOTO: MATS NYGREN

”Intresset för kemi väcktes när mor skänkte mig 
en hobbylåda. En frände som labbade med mig 
ville läsa på realskola och jag följde med trots att 
studier var helt främmande för mina föräldrar.”

ETT STRÅLANDE 
FORSKARLIV  

PORTRÄTT | BERTIL PERSSON

▼
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Det handlade också om att utveck-
la nya metoder för strålbehandling av 
tumörer. Man testade t.ex. att behand-
la hjärntumörpatienter med neutro-
ner vid kärnreaktorn i Studsvik. Värme-
behandling (hypertermi) visade sig öka 
effekten av strålbehandling av bl.a. bröst-
cancer. Tillsammans med hjärnkirurgen 
Leif Salford sökte Bertil Persson en väg 
att bryta ner blod-hjärnbarriären så att 
cytostatika når ut till hjärntumörer.

DE STUDERADE OCKSÅ om mikrovågor-
na från våra mobiltelefoner hade samma 
effekt. Experiment på råttor bekräfta-
de detta. Vid förvånansvärt låga effekter 
släpps albumin från blodet in till hjär-
nan. Vid läkarstämman i höstas berät-
tade Leif Salford att hjärnceller sedan 
börjar dö redan efter 48 timmar. Kanske 
är effekten störst någon meter från mo-
biltelefonen. Dessa rön har väckt upp-

märksamhet över hela världen men kan-
ske minst i Sverige. I höstas var Bertil 
Persson bjuden till Kina för att redogöra 
för forskningen.  

– Det har varit svårt att få anslag för 
att gå vidare. Men vi fortsätter i samarbe-
te med forskare vid Max-lab. Vi känner 
ett ansvar som forskare samtidigt som vi 
inte vill skrämma upp allmänheten. 

Själv använder Bertil Persson mobilte-
lefon, men inte utan handsfree vid läng-
re samtal. 

– Än så länge är cancerrisken bara be-
visad för de allra första mobiltelefoner-
na (NMT). Men neuropatologen Arne 
Brun, som också ingår i gruppen, fruk-
tar att strålningen kan få hjärnan att åld-
ras för tidigt.

EN NY REVOLUTIONERANDE teknik på 80-
talet var NMR, Nuclear Magnetic Reso-
nance. Kroppens inre kan avbildas med 

hjälp av magnetism och kärnspinnsreso-
nans. Bertil såg ett tidigt hemmabygge i 
Aberdeen. Metoden innebar faktiskt en 
radiokommunikation med kroppens väv-
nader i FM-bandet. Han skrev en läro-
bok, och tillsammans med bl.a. professor 
Herman Helgesson på LTH byggde han 
den första apparaten i Skandinavien.

– Nutek begrep ingenting av det här 
när vi ville ta patent och bygga upp en 
industri, säger han, och valde då istäl-
let att publicera resultaten. I dag byggs 
MR-maskiner efter det här konceptet i 
San Diego.

– Det känns lite bittert. Man blir inte 
profet i sitt eget land. Sverige är ett väl-
digt litet forskarsamhälle och det är inte 
högt i tak. Det är svårt att få gehör för 
vilda idéer.

IDAG HAR STARKA MAGNETER i MR-ap-
paraterna blivit status. Det ger mindre 
brus i bilderna, men ingen känner till ris-
kerna med att utsätta kroppen för mag-
netkrafter 200.000 gånger starkare än  
jordens egna.

Det företag, Lund Science AB, som 
han och Magnus Bolmsjö startade tidigt 
på 80-talet fick bara en enda beställning 
i NMR-facket. Men de drev i stället sin 
bisyssla hypertermi med lite större fram-
gång tills marknaden ”dog” och företa-
get las ner. Inom ProstaLund leder Mag-
nus Bolmsjö metodutvecklingen mot 
prostataförstoring, vanlig ”gubbsjuka”.

Sjukhusfysiken utvecklades i Sverige 
genom namn som Rolf Siewert (Karo-
linska sjukhuset) och Kurt Lidén, som 
byggde upp verksamheten i Lund. Pa-
tient- och personalsäkerheten utveck-
lades. I Lund utbildas nu legitimerade 
sjukhusfysiker vid en masterutbildning. 
Bertil Persson har varit med och byggt 
upp denna utbildning liksom han haft 
ett finger med i tillkomsten av Maxlab.

– Det har varit en spännande och in-
spirerande resa. Vart tog åren vägen?

MATS NYGREN

Bertil Persson i närkontakt med en pingvin i Antarktis. FOTO: ELIS HOLM

▼
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Under det senaste kvartalet har över 
800.000 svenskar gjort det. Tre av 
fyra vet att de gör något olagligt och 
kan bli åtalade. Trots det fortsätter 
nätsurfare använda fildelningspro-
gram för att ladda ned musik. 

– När så många gör något har det 
blivit legitimt, trots att det enligt la-
gen är ett kriminellt beteende, me-
nar Stefan Larsson, doktorand i 
rättsociologi som forskar kring vår 
syn på upphovsrätt och hur den för-
ändrats med den nya tekniken.

IT-teknikens framväxt under ett drygt 
decennium har skapat nätverk av an-
vändare som kommunicerar med var-
andra genom P2P-teknik, peer-to-peer-
program som länkar samman datorer 
uppkopplade mot Internet. Att sprida 
programvaror som krävs för detta är of-
tast gratis, däremot är det olagligt att ko-
piera filer som skyddas av upphovsrätten 
och sprida dem vidare.

– När Antipiratbyrån idag jagar fil-
delare och stämplar dem som kriminella 
försöker de beslå ett etablerat beteende 
med negativa värderingar, menar Stefan 
Larsson. 

– Musikindustrin stödjer detta språk-
bruk som stämplar en generation som tju-
var, samtidigt säljer de musik digitalt över 
nätet. Den nyttan kan de tacka fildelarna 
för, de har hjälpt till att utveckla tekniken 
som gjort denna handel möjlig. 

Tekniken har skapat en frizon där 
tyngdpunkten i maktstrukturen för-
flyttats från centralt bestämmande över 
medieinnehållet till decentraliserat till-
handahållande menar Stefan Larsson. 

FILDELARE 
– LEGITIMA SKURKAR? 

ALLT FÄRRRE  KÖPER CD-SKIVOR I  SKIVBUTIKERNA. Under 2005 minskade omsättning-
en i skivbranschen med 20 procent i Sverige. En av anledningarna, menar musikindustrin, 
är den enorma mängden piratkopierade musikfiler som laddas ned via Internet. Men fle-
ra undersökningar, senast av World Internet Institute visar att en del av de aktiva filde-
larna tvärtom köper mer musik än tidigare. En anledning kan vara att man hittar ny mu-
sik som man vill höra mer av genom att lyssna på olagligt kopierade musikfilerna. 
Den stora anledning till nedgången är istället andra lyssnarvanor, mp3-spelare och mo-
biltelefoner tar allts större andel av marknaden. ( Musikkonsumenten Fredrik Svensson 
på bilden är dock inte en illegal fildelare. ) 

▼
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na nätverk 
med kryp-
terad infor-
mation och 
anonyma 
adresser.

– Det tro-
liga är att fler 
anonymise-
rade nätverk 
utvecklas för 
att begrän-
sa insynen och möjligheten att rättsligt 
knyta individer till olaglig fildelning. 

Många använder fildelningsprogram 
för att söka ny musik de aldrig lyssnat på 
och för att spåra äldre inspelningar som är 
svåra att få tag på. Detta ses inte av nedlad-
darna som ”stöld” utan ”lån”. Det är när 
musiken kopieras till cd och säljs som det 
i en användares ögon blir ett lagbrott. 

Att upphovsrätten som skyddar artis-
ters ekonomiska och ideella rätt till sina 
verk behövs är en självklarhet i ett rätts-
samhälle, menar Stefan Larsson. Men 
den förlorar sitt värde som normgivande 
om den inte utvecklas i takt med samhäl-
lets sociala och kulturella förändringar.

– Idag ägnar man sig åt att skapa re-
pressiva lagar, straffa ett beteende genom 
att välja ut några ”skurkar”. 

IDAG INVESTERAR den kommersiella mu-
sikbranschen i nedladdningssajter och 
marknaden för dessa tjänster har explo-
derat det senaste året. Idag finns flera 
hundra legala Internetbaserade tjänster 
för att ladda ned musikfiler. Hos iTunes 
kan man välja mellan nära två miljoner 
titlar. Samtidigt fortsätter jakten på de il-
legala nedladdarna där siktet från musik-
industrin verkar vara inställt på de stora 
lagbrytarna. Branschföreningen IFPI ar-
betar både med information och planerar 
kommande åtal mot fildelare.

– IFPI:s inställning blir därmed i vart 
fall något mer sunt anpassad till verklig-
heten. Man sätter inte dit några få synda-
bockar som laddar upp och ner lite grann, 
utan koncentrerar sig på sådana som ten-
derar att ställa sig i centrum för ned- och 
uppladdning med mycket filer under 
längre tid, säger Stefan Larsson. 

TEXT & FOTO: THORE SONESON

Rätt om 
upphovsrätt
Under rubriken ”Upphovsrätt” på 
Regeringskansliets hemsida finns 
lagtexter om de gällande regler-
na för upphovsrätten. I broschyren 
”Upphovsrätten vid nedladdning 
och annan kopiering av musik, film 
och bilder” står :

”Den 1 juli 2005 ändrades upp-
hovsrättslagen för att bl.a. anpas-
sas till den tekniska utvecklingen. De 
nya upphovsrättsreglerna bygger till 
stor del på regler som är gemensam-
ma för EU-länderna. 

Du får lov att
– göra en eller några få kopior av 

ett verk, till exempel bränna ett extra 
exemplar av en cd-skiva som du köpt 
eller lånat, eller kopiera från tidning-
ar (både papperstidningar och såda-
na som har lagts ut på nätet) till dig 
själv, din familj eller dina vänner.

– lägga ut musik och bilder m.m. 
som du själv har skapat på Internet.

– ladda ner musik och film som 
är utlagt på Internet med upphovs-
mannens tillstånd, t.ex. som säljs för 
nedladdning.

Du får inte lov att
– kopiera datorprogram.
– kopiera hela böcker annat än i 

undantagsfall.
– dela med dig av din musik- eller 

filmsamling på Internet.
– ladda ner musik och film m.m. 

som är utlagt på Internet utan till-
stånd från upphovsmannen.” 

Läs mer: http://www.regerin-
gen.se/sb/d/1910/a/12248 IFPI (In-
ternational Federation of the Pho-
nographic Industry) http://www.
ifpi.se/ infosajten http://www.legal-
musik.se/

Enligt ett amerikanskt analysfö-
retag gick skivindustrin miste om 
10 miljarder kronor i intäkter under 
2004. 870 miljoner musikfiler kopie-
rades illegalt från Internet. 

Det digitala nätverket utvecklas under-
ifrån av användarna, ett system som är 
svårt att kontrollera och där en av grund-
idéerna är friheten till information. 

– Fildelning är en del av en större so-
cial interaktion, ett beteende som ingår i 
en livsstil där det är naturligt att använ-
da nätet, mobiltelefoner och digitala me-
dier för att kommunicera, skapa kunskap 
och förmedla fakta. Dagens elvaåringar 
är morgondagens IT-tekniker och hur de 
tänker är baserat på hur de använder tek-
niken idag.

I SIN KANDIDATUPPSATS vid Juridiska fa-
kulteten ”Musikupphovsrätten i ett sam-
hälle under förändring” som publicera-
des i december 2005, drar Stefan Larsson 
en parallell till hur normerna i samhället 
ändrades när Sverige industrialiserades. 
Han använder civilrättsprofessorn Anna 
Christensens synsätt där rättens uppgift 
är att ”urskilja de nya normativa prakti-
kerna … och ge dem en juridisk kropp 
i form av ny lagstiftning” som utgångs-
punkt för sitt resonemang. 

I ett sådant perspektiv borde lagarna 
inte vara enbart begränsande utan värna 
om friheten och rätten att dra nytta av 
de tekniska innovationer och den kultu-
rella mångfald som skapas av nätverks-
tekniken. Detta är argument som länge 
förts fram av forskare som Lawrence Les-
sig, professor vid Stanforduniversitetet i 
USA, i boken ”The future of ideas”. 

Den europeiska konsumentorganisa-
tionen BEUC, där Sveriges konsumentråd 
ingår, driver dessa frågor aktivt inom EU 
och efterlyser tydliga rättigheter för att 
använda digitalt material istället för att 
utmåla fildelare som brottslingar.

– Den skärpning av upphovsrättsla-
gen som antogs i Sverige i somras var ett 
resultat av ett EU-direktiv, påpekar Ste-
fan Larsson. Flera remissinstanser peka-
de på risken med att ytterligare ”lappa” 
en lag som redan i dag är ett lapptäcke 
av regelverk och hävdade att lagen skulle 
behöva en totalgenomgång.

Stefan Larsson menar att skärpningen 
av upphovsrättslagen får andra effekter 
än laglydnad. Det leder till utveckling av 
nya program och metoder. Fildelningen 
kommer att fortsätta via andra mer slut-

Stefan Larsson.

▼
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OM JAG VORE REKTOR FÖR EN DAG...

… skulle jag inte uppföra mig!

Karin Warfvinge, universitetslektor och forskare 
vid Ögonklinikens forskningslaboratorium

Om jag vore rektor för en dag skulle jag 
leva efter devisen ”Well-behaved women 
rarely make history” (Laurel Thatcher Ul-
rich), och så skulle jag röra om i grytan 

så det märktes i hela Sverige (eller i alla fall i Lund). 
Vissa traditioner vid universitetet är för många 

ett måste, för mig är det i många sammanhang både 
löjligt och ett hinder för mångfaldsmålen. 

I fortsättningen kommer studentsångarna att ha 
bl.a. Timbuktu på sin repertoar. Lite rapp när våren 
ska sjungas in hade gjort gott. Varför inte en snyg-
gare hatt till rektor (vem klär egentligen i den nuva-
rande?). Och en modernare duk på bordet i konsis-
torierummet. Jag köper en ny! ”Det finns saker som 
är så allvarliga att man måste skratta åt dem” (Niels 
Bohr).

FORSKNINGEN SKA VARA FRI. Det är den inte. Vi 
forskare styrs av finansiärerna, och de är ombytliga. 
Man har fullt sjå att hänga med i trenderna. Är det 
inte strategiska satsningar, så är det tvärvetenskaplig 
forskning, starka forskningsmiljöer eller translatio-
nell forskning. I fortsättningen ska forskarna bara 
använda några få procent av sin arbetstid till ansök-
ningar och därmed får anslagsmyndigheterna an-
passa sig efter detta! ”Ingen har någonsin på sin döds-
bädd sagt: Jag önskar att jag ägnat mer tid åt jobbet” 
(Paul Tsongas).

Jag har följt debatten om de nya studenternas då-
liga förkunskaper. Jag är en beundrare av deras nya 
kompetenser och kvalitéer. Vi lärare och våra un-
dervisningsmål måste anpassas till den situation 
som finns idag. 

JAG INFÖR ETT OBLIGATORIUM: samarbete mellan 
allmänna skolväsendet och högskolan. Jag inför yt-
terligare ett obligatorium: minst 30 procent  kompe-
tensutveckling för lärare. ”Ju äldre jag blir desto mer 
misstror jag den vedertagna föreställningen att ålder 
för med sig visdom” (H.L. Mencken).

Jag skrotar alla policydokument och gör ett nytt 
med följande utgångspunkter: Kärlek, vänskap, 
kamratskap, omsorg, etik och moral. Det förutsät-
ter att alla anställda har ett öppet sinne, även perso-
ner i ledande position. Dokumentet är kort och lätt-
läst, och det framgår vad som är rätt respektive fel. 
Inga gråzoner är tillåtna. ”Lyckliga, intelligenta män-
niskor är det mest sällsynta jag vet” (Ernest Heming-
way).

Det får inte före-
komma osakliga lö-
neskillnader. Jag in-
för en lönerevision 
enbart för kvinnor, 
så att vi äntligen kan 
nå upp till männens 
nivå. I samma anda 
genomför jag separat lönerevision för de lägst be-
talda fakulteterna. Jag, som ledare för en organisa-
tion, struntar i ”marknadstrycket”. Jag känner ock-
så mycket för de psykosociala problemen vi har. Det 
nya policydokumentet är styrmedlet. Spöstraff, of-
fentlig självkritik eller ekonomiska sanktioner 
införs om policyn inte följs (jag undrar 
vad som svider mestJ). ”Di gamle stu-
dana ha di håre hornen” (Mormor).

OCH TILL ALLA hårt arbetande, seriösa 
medarbetare – ”Det finns stunder när 
allting går bra; bli inte rädd – det varar 
inte” (Jules Renard).

Humor införs som en obligatorisk 
punkt på alla dagordningar. ”Trassla 
inte till saken genom att komma dra-
gande med fakta” (Groucho Marx).

Sen är jag nog trött och för-
modligen entledigad från mitt 
uppdrag som rektor. 

KARIN WARFVINGE

”Jag skrotar alla policydoku-
ment och gör ett nytt med 
följande utgångspunkter: 
Kärlek, vänskap, kamratskap, 
omsorg, etik och moral. ”
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Fem svenska och danska högre lärosäten i
samarbete erbjuder våren 2006 en kurs inom
innovation och idérealisering. Kursen heter
Nystart, startar 21 februari och är på 10
akademiska poäng (15 ects).

Undervisningen är på svenska och danska,
och äger rum en gång i veckan alternerande
mellan Malmö och Köpenhamn.

Mer info finns på externa lektor Henrik
Kruckows hemsida www.kruckow.com

Mer information samt ansökningsblankett
kan också fås hos Ole Krarup Jensen,
okj@hum.ku.dk eller tel. +45 3532 8089.

  Ni kan även kontakta Thomas Björklund,
   thomas.bjorklund@jbt.slu.se
    tlf. +46 40 41 5072 (svensk kursrepresentant).

– en unik chans att lära sig starta en verksamhet.
En kurs med både svenska och danska deltagare.

NYSTART

Med stöd från Stiftelsen Riksbankens 
Jubileumsfond och Kungl. Vitterhets-
akademien utlyses två femåriga 
forskartjänster för nydisputerade vid 
Lunds Universitets Bibliotek. 
Tjänsterna placeras vid Universitets-
biblioteket och Biblioteksdirektionen.

Tjänsterna har utformats som så 
kallade trainee-tjänster. För informa-
tion om ansökan mm, se Stiftelsen 
Riksbankens Jubileumsfond, 
www.rj.se/38157.htm

Se också 
www.lub.lu.se/trainee.shtml

Lunds Universitets
Bibliotek

Lunds Universitets Bibliotek

POSTDOKTORALA
FORSKARTJÄNSTER
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INSÄNDARE

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

BOLOGNAANPASSNING. Från min ho-
risont tycks kvalitetssäkring och läran-
deperspektiv i utbildningen vara de två 
slagord som fått störst genomslagskraft 
vid Lunds universitet i samband med 
Bolognaprocessens införande här. Och 
nu när alla är överens om förträfflighe-
ten med detta vill jag lansera ytterligare 
ett: anställningsbarhet, med allt vad det 
innebär av kreativa entreprenörer och 
driftiga akademiker.

Nivåindelningen av den högre utbild-
ningen kommer att resultera i att en ny 
examen inrättas, det kan knappast ha 
undgått någon. Och även om magister-
examen blir kvar, såsom högskolepro-
positionen föreslår, så innebär det en ny 
ställning för vår gamla kandidatexamen.

FÖRSLAGET FRÅN REGERINGEN, om läsa-
ren icke är bekant med det, är att kan-
didatexamen fortfarande ska omfatta 
tre års heltidsstudier, men att kravet på 
ämnesdjup försvinner ur examensord-
ningen. I praktiken verkar detta inne-
bära att ämnesansvariga landet runt be-
håller strukturen med ett och ett halvt 
års djupstudier precis som idag. Få inser 
dock allvaret i att genomföra processen 
på detta sätt, även om det kan tyckas 
enklast just nu när så många andra frå-
gor pockar på uppmärksamheten.

I grunden handlar problemet om 
den nya kandiatexamens gångbarhet 
på både en arbetsmarknad och på en 
marknad där studenten skapar sin egen 
sysselsättning. Erfarenheter från bland 
annat Danmark visar att introduktio-
nen av masterexamen med nödvändig-
het devalverar kandidatexamen. Vit-
sen är att minimera denna devalvering. 
Därför skriver jag det här.

I Lunds Universitets Studentkå-

rers, numera välspridda, Handlings-
plan för implementering av Bologna-
processen vid LU, läser jag att de vill att 
de nya lärandemålen (learning outco-
mes) formuleras inom så kallade kun-
skapsområden, precis enligt HSV:s nya 
terminologi. Därtill ska kraven på kan-
didatexamen vara två års studier inom 
ett kunskapsområde. Att HSV definie-
rar kunskapsområde som ämne spelar 
mindre roll. Det är inte begreppen som 
är viktiga i förslaget, det kan lika gärna 
kallas ämnen som idag.

VAD STUDENTKÅRERNA föreslår kan 
emellertid inte nog betonas – att för-
djupningsstudierna tillåts vara minst 
två år, istället för dagens ett och ett 
halvt. På så sätt kan studenten hin-
na utveckla sin kompetens, sina kun-
skaper, färdigheter och förmågor. Och 
lärarlaget kan få tid nog att vägleda 

studenten dit. Detta ryms inte inom 
dagens 60 poäng, och kommer inte att 
rymmas inom morgondagens.

Föreställ er istället en kandidatexa-
men som omfattar motsvarande ämnes-
djup som dagens magister. Lägg därtill 
minst ett års ämnesstudier på avancerad 
nivå och ni kommer att få forskarstu-
denter som läst era ämnen i tre år istäl-
let för dagens två. Låter det lockande? 
Kunde tänka mig det.

För denna lilla förändring får studen-
terna en kandidatexamen att stå på, lä-
rarkollektivet en forskarutbildning att 
stoltsera med och Sverige en högre ut-
bildning att konkurrera med. Jag upp-
manar er, kära lärare och läsare, genom-
för denna förändring innan det är för 
sent. Kursplanerna ska vara färdiga till 
sommaren.

CHRISTIAN RESEBO

LEDAMOT, UNIVERSITETSSTYRELSEN

Glöm inte anställningsbarheten!

Christian Resebo vill att  den nya kandidatexamen som skapas  i och med anpassningen till Bo-
lognasystemet ska kunna omfatta motsvarande ämnesdjup som dagens magister. FOTO: KEN-
NET RUONA
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I Sverige blev hon 
känd genom sitt 
kontroversiella mo-
nument över Raoul 
Wallenberg på Ny-
broplan i Stock-
holm. Förslaget är 
numera permanent 
utställt i Skissernas 
museums danska 
avdelning.

Uppdraget att 
utsmycka nya SOL 
i Lund fick hon  på 
inbjudan av Statens 
konstråd. Skulp-
turerna fick ingen 
uppmärksamhet i 
pressen i samband med invigningen den 
30 augusti 2004.

Någon vecka senare hade Sydsvenskan 
dock en helsida om den mindre skulptu-
ren mot Sölvegatan. Artikeln toppades av 
en stor bild av två skrattande latinprofes-
sorer bredvid skulpturen. Herrar Bergh och 
Piltz hade upptäckt att kollegan profes-
sor Strömqvist – som levererat texten till in-

Framför huvudingången till det nya Språk- 
och litteraturcentrum står en svartpatine-
rad bronsskulptur, ”Syntax”, upplyft ovan-
för marken av två smala svarta stålrör. På 
framsidan mot UB-parken är den kraft-
fullt modellerad i expressionistiska former, 
medan den motsatta sidan är delvis slät 
och har en lång inskription på latin i vack-
er antikva. Det är ett citat från Horatius’ 
”Ars Poetica”, vars andemening är att det 
är bruket eller nyttan som i det långa lop-
pet avgör ordens överlevnad eller försvin-
nande. På den andra sidan av SOL, som 
vetter mot Sölvegatan, står en mindre 
bronsskulptur, kallad ”Section”, också den 
upplyft på höga smala stålrör. Som fram-
går av namnet är den en sektion av den 
större skulpturen och försedd med en kor-
tare text på latin, vars innebörd är att de 
talade orden flyger i väg, medan de skriv-
na består.

Skulpturerna är alltså en kombination 
av plastik och budskap, skulpturalt gestal-
tade och konceptuella på samma gång. 
Kirsten Ortwed är en internationellt känd 
dansk skulptör, som bl.a. representera-
de Danmark på Biennalen i Venedig 1997. 

SYNTAX och SECTION
Bronsskulpturer av Kirsten Ortwed, SOL 2004

skriptionen till konstnären – hade missat en 
bokstav och passade nu på att ge honom 
en minnesbeta för att han inte hade kon-
sulterat dem. Det blev en pseudodebatt i 
tidningens spalter om en saknad bokstav. 
Däremot skrev ingen en bokstav om de 
båda nya skulpturerna som konstverk.

JAN TORSTEN AHLSTRAND
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NYSTART. I mars 2005 fattade rektor be-
slut om att förlänga Centrum för Eu-
ropaforsknings verksamhet med tre år 
inför en ny utvärdering 2008. Den  juli 
tillträdde den nya föreståndaren Barba-
ra Törnquist-Plewa, professor i Öst- och 
Centraleuropastudier och  november Bo 
Petersson, docent i statsvetenskap. An-
dreas Önnerfors, fil. dr. i idé- och lär-
domshistoria har åter inträtt som centrets 
sekreterare och koordinator. Den  janu-
ari 2006 lanserades en ny hemsida, www.

Nya Centrum för 
Europaforskning igång

cfe.lu.se som innehåller all relevant in-
formation om centrets verksamhet. 

Centrum för Europaforskning, CFE,  
bildades 997 och är flervetenskapligt. 
Det  finansieras centralt, sorterar under 
rektorsämbetet och administrativt under 
Samhällsvetenskapliga fakulteten. CFE 
är en nätverksorganisation som samlar 
europaforskare vid Lunds universitet. 
Man stöder seminarier och publikatio-
ner med tydlig europaprofil, ger ut en se-
rie med working papers som finns till-

gängliga på hemsidan samt LU-research. 
Man arrangerar Europaforskningens dag 
och deltar i nationellt och internationellt 
samarbete med denna inriktning. 

I februari släpps ett nytt working pa-
per, i mars samarbetar man med Häss-
leholms kommuns Europasatsning och 
i april ska Europaforskningens dag med 
temat marknad, arbetskraft och mobili-
tet i Europa genomföras. 

Planeringen inför ett eventuellt mas-
tersprogram pågår och ansökningar om 
ökad extern finansiering är under förbe-
redelse. 

Styrelsen utses av rektor och har repre-
sentanter från det omgivande samhället. 
Dess ordförande är ambassadör Bengt K. 
Å. Johansson.  

FO
TO

: T
H

O
R

E SO
N

ESSO
N



LUM NR 1 | 2006     35

TRÖJKRIG. Nu finns den här – den 
av LU framtagna och auktoriserade 
hoodtröjan med ”Lund University” 
tryckt över hela bröstet. 

Liknande tröjor har tidigare sålts 
av diverse privata tröjkrängare som 
utnyttjat universitetets namn utan 
tillstånd. 

Det finns ett stort sug bland Lunds stu-
denter efter LU-märkta s.k. hoodtröjor, 
alltså tröjor med luva. Förebilden kom-
mer från amerikanska universitet som 
Yale och Harvard.

Från olika håll inom universitetet har 
Informationsenheten fått rapporter om 
diverse tröjförsäljare. Ett företag som kal-
lar sig ”Lunds universitets tröjor” har även 
skickat brev till Internationella sekretaria-
tet och bett dem förmedla reklam om de-
ras tröjor till alla utbytesstudenter. 

Men tröjförsäljarna har alltså inget 
tillstånd från universitetets informations-
enhet, som är den instans som ska god-
känna alla s.k. profilprodukter med uni-
versitetets namn eller sigill på. Dessutom 
har universitetet ett ramavtal med före-
taget Wackes om försäljningen av profil-
produkterna. De ska tillhandahålla god-
kända kläder, presenter och liknande i en 
profilshop på nätet där institutioner och 
enheter kan handla, och på Studentinfo 
på AF, som är för privatpersoner. 

Juridiska enheten har nu skickat ett 
brev och varnat ”Lunds universitets trö-
jor” för följderna av vidare varumärkes-
intrång. Och Informationsenheten och 
Wackes har fått ta fram en godkänd 
hoodtröja, eftersom det uppenbarligen 
finns efterfrågan på en sådan. 

Fast ska man vara petnoga följer typ-

snitten på tröjan inte universitetets gra-
fiska profil – tröjtypen medger inte det – 
men längst ner på vänsterärmen sitter ett 
litet märke med universitetets logotyp på. 
Det är på märket man enklast ser skillnad 
på de ”äkta” och ”falska” tröjorna.

Tröjan är mörkblå med gul text. Yt-
terligare en färgvariant är på gång med-
delar Eva Fredenholm, som är ansvarig 
för profilfrågor på Informationsenheten. 
Profilsortimentet kommer även att för-
nyas med fler produkter med universite-
tets namn på engelska.

Hur går då försäljningen av de god-
kända hoodtröjorna?

– Jo, den går bra. Det är många som 
frågar efter dem, berättar Isabelle Jöns-
son arbetar på Studentinfo.

– Fast det finns fortfarande en hel del 
som nöjer sig med mer traditionella trö-
jor med en liten logotyp på bröstet. 

PETRA FRANCKE

FOTNOT: LU:s profilshop hittas på www.lu.se 
under ”Anställd”.

Friskvård med 
vinstchans
MOTION. Lunds universitets anställ-
da ska bli friskare! Nu i januari star-
tar Personalenheten ett projekt för att 
öka motionerandet bland de anställda. 
Varje gång man motionerar ska man 
protokollföra det, och protokollen by-
tes sedan mot en lott i ett månatligt 
lotteri. Vinsterna består i motionsar-
tiklar av olika slag. Projektet är en del i 
ett treårigt program, Satsa Friskt, med 
pengar från Utvecklingsrådet. Det 
övergripande målet är bättre arbets-
miljö och sänkt sjukfrånvaro.

Skriv populärt 
– vinn 25.000 kronor
TÄVLING. I samband med att Forsk-
ning & Framsteg fyller 40 år under 
2006 utlyser tidskriften en manustäv-
ling för forskare. De inbjuds att skri-
va populärvetenskapliga manuskript 
lämpade att publiceras i tidskriften. In-
bjudan avser alla forskare verksamma 
vid svenska universitet, högskolor och 
forskningsinstitut och från alla fakul-
tetsområden. Första pris är 25.000 kro-
nor. Dessutom fördelar juryn 25.000 
kronor på ytterligare pris (häri ingår för-
fattararvode vid publicering). Läs mer 
på: http://www.fof.se/?id=06165b

Katalog över UB:s 
äldsta verk på nätet 
BIBLIOTEK. I Katalog 57 hittar man 
UBs tryckta samlingar från äldsta tid 
t.o.m. 1957. Katalog 57 består av en 
alfabetisk och en systematisk katalog. 
Den alfabetiska är nu digitalt tillgäng-
lig. Inscanning av den systematiska de-
len pågår och läggs ut senare under 
året. En del av materialet finns även i 
Lovisa. Man bör därför alltid söka där 
innan man går över till Kat -57. Kata-
logen är inscannad från mikrofilm och 
kvaliteten kan variera. Kontakta biblio-
teket om problem uppstår.  

  Se även: http://kat57.lub.lu.se/al-
fabetisk/ipac/SearchForm.jsp

Isabelle Jönsson på Studentinfo visar den 
nya hoodtröjan med matchande keps, som 
också tagits fram på önskemål från stu-
denterna. FOTO: WACKES

Nu finns godkänd 
LU-hoodtröja

http://kat57.lub.lu.se/alfabetisk/ipac/SearchForm.jsp
http://kat57.lub.lu.se/alfabetisk/ipac/SearchForm.jsp
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FAKULTETSBESÖK. AKKA-grup-
pen med ett 30-tal kvinnliga 
forskare och lärare, som nyligen 
avslutade den första kursen i le-
darskap för kvinnor, fortsätter att 
träffas. I december gjorde de sitt 
första fakultetsbesök på inbjudan 
av LTH.

Prorektor Klas Malmqvist be-
rättade om ”hur LTH funge-
rar”, nu och i framtiden. Personal-
samordnare Bodil Ryderheim 
berättade om jämställdhetsarbe-

AKKA besökte LTH
tet. Därefter besöktes RE-FLEX, 
laboratoriet för virtuell verklighet, 
där föreståndaren Roy Davies och 
kursdeltagaren Elisabeth Dahl-
holm-Hornyánszky demonstrera-
de teknikens möjligheter.

Att få testa datorn där man 
kan känna på föremålen och bil-
simulatorn där själva tomten med 
sin släde dök upp som trafikfara 
roade deltagarna synbart.

Fler fakultet kan räkna med 
besök…

Kajsa Widén från universitetets per-
sonalavdelning var en av dem som 
blev fascinerad av bilsimulatorn. 
FOTO: MATS NYGREN
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PÅ GÅNG 8 FEBRUARI

Workshop för 
bättre ansökningar
Future Faculty anordnar återigen en work-
shop för att ge yngre forskare möjlighet 
att förbättra sina ansökningar till årets ut-
lysning hos Vetenskapsrådet (VR). Flera 
medlemmar i beredningsgrupper för äm-
nesområdet medicin i VR eller med an-
dra befattningar i VR, ställer upp och de-
lar med sig av den erfarenhet de har av att 
bedöma ansökningar. Både kliniskt och 
experimentellt verksamma yngre forska-
re och även doktorander i slutfasen av sin 
utbildning är välkomna att delta i denna 
workshop. Tid och plats 8 februari 13.00–
16.00, Fernströmsalen, BMC.  

För anmälan, skicka mail till Anet-
te Gjörloff Wingren, projektadminis-
tratör Future Faculty: anette.gjorloff-
wingren@med.lu.se

27 JANUARI  Föreläsning. I huvudet på en 
vetenskapsjournalist. Med vilka glasögon 
betraktar en vetenskapsjournalist naturveten-
skaplig och teknisk forskning? Vilka möjlighe-
ter har man som forskare att själv påverka ett 
inslag? Dessa och andra frågor diskuterar jour-
nalist Håkan Svensson vid en lunchträff som i 
första hand vänder sig till forskare och andra 
anställda på LTH, men även andra intresserade 
på universitetet är välkomna. Kl 12.15–13.00 
Hollywood, LTH:s kårhus.

30 JANUARI  Nedräkning för Lundakar-
nevalen. TRE! Kl 09.55.30 på universitets-
trappan.

31 JANUARI  Konferens. För doktorander 
och nydisputerade forskare. ”100 år som för-
ändrade Sverie? Nya perspektiv på peri-
oden 1850–1950”. Kl 9.00 på Stiftsgården 
Åkersberg i Höör.

1 FEBRUARI  Föreläsning. ”Surrealisten 
Salvador Dali och psykoanalytikern Jac-
ques Lacan”, Elisabeth Haglund berättar. Kl 
19.00, Skissernas museum, Finngatan 2, Lund. 
Info www.adk.lu.se

6 FEBRUARI Seminarium. ”Kammu – om 
ett folk i Laos”.  Medverkande: Damrong 
Tayanin, Tord Olsson (religionshistoria/religi-
onsantropologi), Jan-Öjvind Swahn (folkloris-
tik), Håkan Lundström (musiketnologi), Len-
nart Engstrand (botanik) och inom lingvistik 
och allmän språkvetenskap Jan-Olof Svantes-
son, David House och Arthur Holmer. SOL-cen-
trum kl 15.15 

8 FEBRUARI  Föreläsning. Randi Fischer 
– ”1947 års kvinna”. Linda Fagerström berät-
tar. Kl 19.00 på Skissernas museum, Finngatan 
2, Lund. Info www.adk.lu.se

9 FEBRUARI  Lucsus seminars. ”Climate 
Change and the future of energy”, Chris-
tian Azar, professor of Sustainable industrial 
metabolism, Chalmers university of Technolo-
gy. Kl 13.15–15.00, LUCSUS, Geocentrum 1, 
Sölvegatan 10, Lund. Info www.lucsus.lu.se

16 FEBRUARI  Lucsus seminars. ”Trade 
and environmental justice”. Panel debate 
with international researchers and other ex-
perts, among them Joan Martinez Alier, Rol-
dan Muradian, Simron Jit Singh, Dan Moran, 
Torbjörn Rydberg. Moderator: Alf Hornborg, 
Human ecology division, Lund university. Kl 
13.15, LUCSUS, Geocentrum 1, Sölvegatan 10, 
vån 1. Info: www.lucsus.lu.se 

22 FEBRUARI  Föreläsning. ”Oidipus”. 
Lunds nya studentteater. Kl 19.00 på Skisser-
nas Museum, Finngatan 2, Lund. Info www.
adk.lu.se.

23 FEBRUARI  Lucsus seminars. ”Natu-
re and the City: perspectives from Aus-
tralian suburbs”. Lesley Head, King Carl XVI 
Gustaf visiting professor in environmental sci-
ences, Kristianstad University. Kl 13.15-15.00, 
LUCSUS, Geocentrum 1, Sölvegatan 10, vån 1, 
Lund. Info www.lucsus.lu.se

10 MARS  Professorsinstallation. Universi-
tetshusets aula kl 16.00. För mer information, 
Karin Dahlgren, 046-2220987.

11 FEBRUARI

Seminarium om 
Lundaskolan 
Poeterna i Lundaskolan står i fokus på 
konferensen ”Bortom Lund. Lundaskolan, 
tiden och världen” som hålls på Språk- 
och litteraturcentrum lördagen den 11 fe-
bruari kl 10–18, och dit alla intresserade är 
välkomna.

Medverkar gör Jonas Ellerström, Ing-
emar Leckius, Rikard Schönström, Henrik 
Sjögren, Bo Strömstedt, Jan Gunnar Sjö-
lin m.fl.

Poeterna i Lund – dem som Karl Venn-
berg gav benämningen Lundaskolan – de-
buterade för mer än ett halvsekel sedan. 
Litterära studentklubben, tidskriften Lun-
dagård och universitetet bidrog till for-
mandet av ett antal olikartade diktare 
som Majken Johansson, Ingemar Leckius 
(Gustafson), Göran Printz-Påhlson, Anna 
Rydstedt. 

Men redan från början var poeterna i 
Lund orienterade utåt. Intresset för mo-
dernismens skiftande yttringar diskutera-
des och omsattes i egen poetisk praktik. 
Rätt snart spelade Lund en allt mindre roll. 
Flera av dem blev med tiden betydande 
resenärer, några intog radikala positioner 
i tidens världsfrågor, andra reste inåt och 
fann andliga kontinenter att utforska. 

JOHAN STENSTRÖM

Var finns Gud – i hjärtat eller i det limbiska 
systemet? Onsdagen den förste februari är 
det dags för ett nytt vetenskapscafé, och 
då på Athen på AF i Lund. Eftersom en av 
paneldeltagarna är engelskspråkig kom-
mer det att hållas på engelska och ha titeln 
”The Nature of Religious Experience – is 
God in thy Heart or in thy Limbic System?” 
Cafébesökarna får träffa religionspsykolo-
gen Antoon Geels, medicinaren och filoso-
fen Germund Hesslow, religionsfilosofen 
Catharina Stenqvist samt Etzel Cardena, 
professor i parapsykologi och hypnologi. 
Samtalet med publiken leds av en fysiker 

1 FEBRUARI

Vetenskapscafé om religiösa upplevelser
som själv beskriver sig som ”militant hu-
manist”, nämligen Carl Erik Magnusson.

Det kan tyckas egalt om Gud finns i vårt 
nervsystem eller ej. Har Han gett oss ett 
nervsystem är det väl för att vi ska kunna 
förnimma Honom? Men tänk om konse-
kvensen är att man med artificiella metoder 
– t.ex. elektrisk stimulering via hjärnelektro-
der – kan framkalla religiösa upplevelser?    

Vare sig man själv haft religiösa erfaren-
heter eller ej kan Café Athen vara värt ett 
besök den förste februari kl 19. Samtalet 
dikteras inte av panelen utan av publiken. 
Det är poängen med ett vetenskapscafé.

mailto:anette.gjorloff-wingren@med.lu.se
mailto:anette.gjorloff-wingren@med.lu.se
http://www.adk.lu.se
http://www.adk.lu.se
http://www.lucsus.lu.se
http://www.lucsus.lu.se
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TJÄNSTER
Doktorandtjänst inom ämnet ultrakort-
puls-mätningar; tillämpning till attose-
kundvetenskap och frielektronlaser-ka-
rakterisering. Ref nr 13, ans 30 jan. Info 
046-2227661. 

Doktorand i fysik. Ref nr 0007, ans 6 febr. 
Info 046-148396.

Fakultetskoordinator till Lunds teknis-
ka högskola. Ref nr 36, ans 6 febr. Info 046-
2224856.

Utbildningsbidrag/doktorandtjänst i sta-
tistik. Ref nr 0106, ans 15 febr. Info 046-
2228926 el 046-2228918.

Doktorand i förpackningslogistik. Ref nr 
1706, ans 17 febr. Info 046-2229437.

Doktorand i teknisk logistik. Ref nr 1701, 
ans 17 febr. Info 046-2229150.

Doktorand i teknisk logistik. Ref nr 1702, 
ans 17 febr. Info 046-2229150.

Doktorand i teknisk logistik. Ref nr 1703, 
ans 17 febr. Info 046-2228013.

Doktorand i produktionsekonomi. Ref 
1704. ans 17 febr. Info 046-2228013.

Doktorand i förpackningslogistik. Ref nr 
1705, ans 17 febr. Info 046-2229437.

genetik: Gene expression studies of hemato-
logic malignancies”. 

Eva Bondesson i experimentell klinisk 
fysiologi: ”Deposition and absorption of in-
haled drugs”. 

Ann Bremander i klinisk medicin med 
inriktning rörelseorganens sjukdomar: 
”Lower extremity function in arthritis”. 

Liping Yang i stamcellsbiologi: ”Cellular 
and molecular pathways governing hemato-
poietic stem cell fate”. 

Kutty Selva Nandakumar i medicinsk 
inflammationsforskning: ”Analysis of effec-
tor pathways in arthritis”. 

Gashaw Mamo Basazenen i bioteknik: 
”An alkaline active endo-xylanase from Bacil-
lus halodurans S7 – Molecular and structural 
aspects”.

Joakim Nordqvist i miljö- och energi-
system: ”Climate change and industrial tech-
nology transfer. A study of chinese condi-
tions”. 

Magnus Bengtsson i fysik: ”New inno-
vative methods for non-intrusive optical diag-
nostics of hegh-voltage insulator materials”.

28 JANUARI
Peter Habbe i religionshistoria: ”Att se och 
tänka med ritual. Kontrakterande ritualer i de 
isländska släktsagorna”. Kl 10.15 i Edens hör-
sal, Statsvetenskapliga institutionen, Lund. 

Katarina Skogman i psykiatri: ”Suicide 
risk, sex differences and views of suicide at-
tempters”. Kl 9.15 i stora föreläsningssalen, 
Psykiatrihuset, Universitetssjukhuset i Lund. 

Ola Slätteke i reglerteknik: ”Modeling 
and control of the paper machine drying sec-
tion”. Kl 10.15 i sal M:B, M-huset, LTH, Lund.

30 JANUARI
Stefan Erkselius i polymerteknologi: ”Film 
formation from dispersions – preparation and 
mechanisms”. Kl 10.30 i sal K:B, Kemicentrum 
LTH, Lund.

1 FEBRUARI
Ulla Mårtensson i experimentell klinisk 
immunologi: ”Recognition molecules of the 
complement system: C1q and mannan-bin-
ding lectin in autoimmunity and immune de-
fence”. Kl 9.15 i patologens föreläsningssal, 
Sölvegatan 25, Lund.

3 FEBRUARI
Signe Andrén i geriatrik, vårdforskning: 
”Family caregivers of persons with dementia. 
Experiences of burden, satisfaction and psy-
chosocial intervention”. Kl 9.00 i Jubileumsau-
lan, Universitetssjukhuset i Lund.  

Ulf Hindorf i medicin: ”Clinical studies of 
thiopurine metabolism in inflammatory bowel 
disease”. Kl 9.00 i föreläsningssal 4, Universi-
tetssjukhuset i Lund.  

Ola Magnell i historisk osteologi: 
”Tracking wild boar and hunters. Osteology of 
Wild Boar in mesolithic south Scandinavia”. Kl 
10.15 i högtidssalen, Zoologihuset, Helgonavä-
gen 3, Lund. 

Maria Fanny Dalence Guzman i orga-
nisk kemi: ”SAR Studies of capsazepinoid 
bronchodilators – The A-ring and the coupling 
region”. Kl 9.30 i sal K:B, LTH, Lund.

4 FEBRUARI
Martin Ugander i klinisk fysiologi: ”Dys-
functional but viable myocardium ischemic 
heart disease assessed by MRI and SPECT”. Kl 
9.00 i föreläsningssal F1, Centralblocket, Uni-
versitetssjukhuset i Lund.

10 FEBRUARI
Louis Banka Johnson i kirurgi: ”Abdominal 
& pelvic radiotherapy acute effects on inflam-

mation, leucocytes and collagen deposition”. 
Kl 9.15 i kirurgiska klinikens föreläsningssal, 
Universitetssjukhuset i Malmö. 

Patricia Andrea Mollinedo Portugal i 
organisk kemi: ”Antioxidant activity of Bolivi-
an plant secondary metabolites”. Kl 13.30 i sal 
K:B, Kemicentrum, LTH, Lund. 

Radu Mares i mänskliga rättigheter: 
”Institutionalisation of corporate social re-
sponsibilites – Synergies between the practices 
of leading multinational  enterprises and hu-
man rights law/policy”. Kl 13.15 i Pufendorfsa-
len, Juridiska institutionen, Lilla Gråbrödersga-
tan 3 C, Lund.

Följande disputationer har ägt rum:
Pernilla Glader i experimentell lungmedi-
cin: ”T-cells in COPD to help or harm?. A study 
of T-cells in COPD patients and related aspects 
of T-cells function in vitro”. 

Barbra Elmståhl i diagnostisk radio-
logi: ”Are gadolinium contrast media really 
less nephrotoxic than iodine agents in radio-
graphic examinations? A comparison in rela-
tion to their ability to attenuate x-rays in a pig 
model”. 

Oskar Hallgren i molekylär medicin: 
”Apoptosis and tumor cell death pathways in 
response to HAMLET”. 

Katalin Schmidt Sabo i medeltidsarke-
ologi: ”Den medeltida byns sociala dimensi-
oner”.

Anastasia Mukhanova Karlsson i fone-
tik: ”Rhytm and intonation in halh mongo-
lian”. 

Dan Henriksson i reglerteknik: ”Resour-
ce-constrained embedded control and compu-
ting systems”. 

Annika Olsson i förpackningslogistik: 
”The change from feature focus to customer 
focus in packaging development”. 

Cecilia Orellana Coca i bioteknik: ”Che-
mo-enzymatic epoxidation of unsaturated fat-
ty acids”. 

Kristina Helstad i livsmedelsteknik: 
”Nanorheological studies of caseins”. Sergiy 
Radionov i fysik: ”Quantum chaos and dissipa-
tion in finite fermi systems”. 

Maria Hjortsjö i socialt arbete: ”Med 
samarbete i sikte – Om samordnade insatser 
och samlokaliserade familjecentraler”. 

Anne-Marie Aupée i psykologi: ”Effect 
of normal aging on emotional processing and 
impact of emotion on memory – psychophy-
siological and cognitive findings”. 

Maria Bernsand i farmakologi: ”Phy-
sioloical and pathophysiological regulation of 
ECL-cell activity”. 

Johan Svensson i pediatrik: ”Aspects of 
chronic autoimmune thyroiditis in children and 
adolescents”. 

Anna Andersson i experimentell klinisk 

DISPUTATIONER
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MAGGIE STEPHENS STIFTELSE. Fred-
rik Ghosh, Stefan Hansson, Diana Karp-
man, Jonas Manjer och Magnus Tägil får  
200.000 kronor årligen under två år från Mag-
gie Stephens Stiftelse för postdoktoral medi-
cinsk vetenskaplig forskning.

NILS-OTTO SJÖBERG, pro-
fessor em. och Birgitta Es-
sén vid UMAS har fått drygt 
en miljon kronor av Spar-
banksstiftelsen Skåne för 
forskning kring ”migrations-
relaterad reproduktiv hälsa”. 
Sparbanksstiftelsens forsk-
ningsanslag kommer att 
knytas till den nya professuren i migrationsre-
laterad reproduktiv hälsa vid Institutionen för 
kliniska vetenskaper, Malmö.
 

MEDICINPROFESSORER-

NA Catharina Svanborg 
och Lars Björck har tillde-
lats det hedrande Söder-
bergska priset i medicin 
2006, på en miljon kronor. 
De får dela priset för sina 
banbrytande forskningsin-
satser kring hur olika bakte-
rier orsakar sjukdomar.

Karin Warfvinge, universitetslektor vid 
Ögonkliniken i Lund har fått ett anslag på 
70.000 USD från Richard D. and Gail Sie-
gal Foundation, New York, USA, för projek-
tet ”Novel treatment strategies in major reti-
nal diseases”. Projektet omfattar även forskare 
från Yale University, Massachusetts Institute of 
Technology, Harvard University, Panum Institu-
tet och Rigshospitalet i Köpenhamn.

TEATERPRIS. Staffan Gö-
the, professor vid Teater-
högskolan i Malmö, har till-
delats Svenska Akademiens 
teaterpris år 2005. Priset ut-
delas som belöning till scen-
artister, regissörer och dra-
matiska författare. Staffan 
Göthe, som är dramatiker 
och skådespelare, har skri-
vit ett 20-tal pjäser. Just nu är han aktuell i en 
roll i William Shakespeares �Lika för lika� på 
Dramaten. Teaterpriset instiftades 1963 i sam-
band med Kungliga Dramatiska teaterns 175-
årsjubileum och är på 60 000 kronor. Förra 
årets pristagare var Ingvar Hirdwall.

fattare som är verksamma 
inom Akademiens intresse-
område.

Eva Österberg är kultur- 
och socialhistoriker och har 
skrivit en rad böcker och ar-
tiklar om bland annat krigs-
verkningar och sociala re-
volter i bondesamhället från 
1500- till 1800-talet.

Priset möjliggjordes av en donation i Ge-
rard Bonniers testamente 1988. Bland tidigare 
pristagare finner man Per Olov Enquist och 
Agneta Pleijel.

HISTORIEPROFESSORN 

BIRGITTA ODÈN får 2005 
års Rudbecksmedalj av Upp-
sala universitet. Hon får ut-
märkelsen med motivering-
en hon är ”en av pionjärerna 
i Sverige när det gäller att 
initiera och leda tvärveten-
skapliga forskningsprojekt, 
framför allt inom äldreforskningsområdet men 
också inom miljöhistoria och framtidsstudier. 
Genom att söka de historiska rötterna till nu-
tida samhällsproblem har hon givit viktiga bi-
drag till förståelsen av hur åldrandets villkor 
förändrats. Hon har också inspirerat senare ge-
nerationers historiker och öppnat ämnet för 
internationella impulser.”

 
 
 

INGVAR CARLSSON AWARD. Tolv yngre 
forskare har tilldelats anslag från Stiftelsen för 
Strategisk Forsknings Ingvar Carlsson Award. 
Av dessa återfinns två vid Lunds universitet, 
David Bryder vid Stamcellscentrum och Da-
niel Topgaard vid Avdelningen för fysikalisk 
kemi på Kemicentrum. 

Anslagen, som vart och ett är på 2,9 mil-
joner, är tänkta att ge hemvändande post-
doktorer möjligheten att bygga upp egna 
forskningsprogram i Sverige. Dessutom 
får forskarna ett personligt stipendium på 
100.000 kronor vardera. 

Priset har fått sitt namn efter Ingvar Carls-
son som var ordförande för stiftelsen mellan 
1997 och 2002. Medelåldern bland anslags-
mottagarna är 32,5 år.

VETENSKAPSAKADEMI-

KER. Lars Samuelson, pro-
fessor i halvledarelektronik, 
och Claes Fahlander, pro-
fessor i experimentell kärn-
fysik, har valts in i Kungliga 
Vetenskapsakademien. Lars 
Samuelson är koordinator 
och vetenskaplig ledare för 
det svenska nanokonsortiet. Hans forskning är 
koncentrerad på nanoteknik, särskilt så kallade 
kvanttrådar och kvantprickar som kan föränd-
ra materialegenskaperna.

Claes Fahlander forskar kring parkrafter 
mellan neutroner och protoner i atomkärnor. 
Något som har betydelse för förståelsen av vis-
sa radioaktiva sönderfall och kärnbildning hos 
tunga grundämnen i universum.
Lars Samuelson och Claes Fahlander blir leda-
möter i klassen för fysik.

EVA ÖSTERBERG, professor i historia, har till-
delats Gerard Bonniers pris för år 2005. Pri-
set, som är på 170 000 kronor, tilldelas för-

HÄNT!

Rättelse – Fel titel
LUM drog felaktigt slutsatsen att en arki-
varie på universitetet är universitetsarki-
varie. Men Fredrik Tersmeden, som skrev 
rektorskrönikan i förra numret, har titeln 
arkivarie och hans chef Adam Hinestål har 
titeln universitetsarkivarie.  
  

Birgitta Odén

Birgitta Essén

Catharina 
Svanborg

Staffan Göthe 

Lars Samuelson

Eva Österberg

44 nya magistrar
44 nya internationella magistrar fick sina 
diplom på Luciadagen i universitetets aula 
med välljudande luciatåg från Spyken.

Alla har läst tre terminer vid LTH på mas-
terprogrammen Vattenresurslära, System på 
chips eller Bio/Livsmedelsteknik. Magistern 
Ashok Kumar Bandaru från Indien tackade 
bl.a. den svenska regeringen för att han och 
hans kamrater fått en fri utbildning.

– Det har varit spännande att komma till 
ett främmande land och möta människor 
från många kontinenter, uppleva den goda 
atmosfären och stödet från LTHs interna-
tionella avdelning. Jag uppskattade till och 
med den svenska vintern, sa han.

Tre nya masters i bio/food respektive water: 
Olatuniji Benjamin Alamu från Nigeria, Ag-
bor Valery Bisong, Kamerun, och Adalbert 
Oneke Tanyi, Kamerun – med hustru.
FOTO: MATS NYGREN
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HALLÅ ALF GÖRANSSON…

Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

… koncernchef för NCC som utsetts till ny ord-
förande för LTH , trots att du tidigare aldrig haft 
kontakt med LTH.

Hur kom det sig att du 
blev ny ordförande för LTH?
– Jag blev tillfrågad och tyckte det lät intressant. 
Många i näringslivet har synpunkter på samhället men 
få engagerar sig. Rekryteringsfrågor och utbildnings-
frågor är redan och kommer framöver att bli än mer 
avgörande för näringslivet.

Har du redan något program?
– Nej, jag vill få inblick och synpunkter på ingen-

jörsutbildningen innan jag eventuellt har några syn-
punkter. Jag går med öppna ögon in för att lyssna och 
lära. Sedan hoppas jag att mina nationella och interna-
tionella erfarenheter ska kunna vara till nytta.

Vem är då Alf Göransson?
– Jag är född 957, uppvuxen på vischan utanför 

Ystad, läste internationell ekonomi i Göteborg med 
engelska och särskilt spanska som specialspråk. Jag har 
bott i Brasilien, Spanien och Kanada och bland an-
nat arbetat för Sonessons som ekonomichef och vd i 
ett dotterbolag. Jag blev så småningom koncernchef i 
verkstadsföretaget Svedala och har också arbetat i Car-
do-koncernen och även bott en tid i Lund.

Men nu är det NCC som gäller?
– Sedan tre år bor jag och min familj i Stockholm 

där jag är koncernchef i NCC. Koncernen har en om-
sättning på 45 miljarder kronor och 22.000 anställda 
i främst de nordiska länderna, Baltikum, Polen och 
Ryssland. Vi bygger allt från bostäder till vägar och 

järnvägar. Vi har byggt Turning Torso och sänktun-
neln i Öresundsförbindelsen och bygger en stor del av 
Citytunneln i Malmö just nu.

– Liksom andra byggföretag stå vi inför en genera-
tionsväxling där 40 procent av alla anställda ska ersät-
tas inom 8–0 år. Jag tror det blir arbetstagarnas mark-
nad där duktiga ingenjörer är en bristvara.

Vad gör du när du inte arbetar?
– Ägnar mig åt familjen och hemmet, spelar golf, 

tennis och badminton och även musik till husbehov.

 TEXT & FOTO: MATS NYGREN

 

ÖVRIGA LTH-STYRELSEN:

Andra näringslivsrepresentanter är sedan tidigare Stina 
Gestrelius, Medicon Valley Academy och Tord Wingren, vd i 
Samsung Europe.

Nyvalda lärarrepresentanter i styrelsen är Agneta Ståhl, 
trafikplanering, Lars-Erik Wernersson, fasta tillståndets fy-
sik samt elektrovetenskap, Leif Bülow, tillämpad biokemi, 
och Maria Wall, energi och byggnadsdesign. Dessutom om-
valdes Hans Hansson, teknisk vattenresurslära.

Rektor Gunilla Jönson och prorektor Klas Malmqvist 
innehar de övriga två lärarplatserna på ett förskjutet man-
dat. Representanter för studenter och personalorganisatio-
ner utses senare.

Lärarna har utsetts genom ett val med 50-procentigt val-
deltagande. Ordförandevalet har bekräftats av universite-
tet rektor.
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