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Forskning vid vulkanens rand
På Island är forskningen kring vulkaner livsviktig för att bättre förstå de skrämmande krafter

som döljer sig under marken. Geologen Erik Sturkell från universitetet är en av dem som
undersöker hur vulkanerna förändras. SU-Nytt har besökt honom. Sid 7

Stor körkonsert i Aula Magna – Sidan 12

Fysikcentrum åter överklagat
Den 19 januari avslog regeringen det tidigare överklagandet av
detaljplanen för Fysikcentrum. Detta regeringsbeslut  vill Greger
och Ingegerd Carpelan att Regeringsrätten ska pröva. De skriver i
den nya ansökan från den 25 januari att en rapport som framställer
området där Fysikcentrum ska byggas som en känslig biotop, borde
funnits med i sin helhet och inte bara i utvalda delar vid den tidigare
behandlingen. De menar också att illustrationsmaterialet var miss-
visande genom att inte hela byggnaden syntes.

Wiweka Nerep, professor i offentlig rätt, vid universitetet har
specialstuderat de här frågorna.

– I och med Regeringsrättens tidigare beslut är saken avgjord som
jag ser det. Inget väsentligt nytt har tillkommit. Det som anförs i den
senaste anmälan har redan beaktats i Regeringsrättens och regering-
ens beslut, säger hon.

– Det här betyder rent praktiskt ingenting. Vi betraktar frågan
som avgjord och handlar därefter, säger Ulf Walhgren, föreståndare
för Fysikcentrum. (se även sid 3)

 P R E S S T O P P       P R E S S T O P P        P R E S S T O P P Fördubbling
av professorerna
Nya regler för hur lärare vid hög-
skolan kan befordras får bland
annat till följd att lektorer kan
ansöka om att få bli professorer
hos fakultetsnämnderna.

– Det är bra med större lokal
frihet. Men tyvärr har vi inte fått
nya resurser till att finansiera för-
ändringarna, så befordrade lära-
re kan inte räkna med någon
automatisk förändring av anställ-
ningsvillkoren, säger personal-
chef Jan Lundgren.

Den nya anställningsordning-
en kan komma att påverka en
rad områden, som undervisning,
lönebildning och jämställdhet.

Sid 4

Pedagogisk hjälp
viktig för lärare
PU-enheten har under lång tid
givit kurser i pedagogik till lärare
som en del i arbetet med att un-
derhålla kvaliteten på undervis-
ningen. Nu blir kurserna obliga-
toriska för nyanställda lärare.

Ett annat verktyg i arbetet är IT.
– Den nya tekniken ger helt nya

möjligheter inom såväl kursad-
ministrationen som kommunika-
tionen i undervisningen. Vi har
nu en IT-pedagogisk konsult som
ska hjälpa de institutioner och
lärare som vill utveckla IT som
ett hjälpmedel i undervisningen,
säger Mona Bessman, ansvarig
på PU-enheten.

Sid 8–9
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Prodekanus för naturvetenskap-
liga fakulteten, professor Bertil
Andersson, blir med största san-
nolikhet ny rektor för Linköpings
universitet. Universitetsstyrelsen
i Linköping och Bertil Andersson
kom den 19 januari slutligen över-
ens om hur en rektorstjänst ska
utformas.

Vad som återstår är en ”tuff löne-
match med regeringen” som Ber-
til Andersson uttrycker det. Det
är regeringen som sätter rekto-
rernas löner.

– Att bli rektor i Linköping
känns både hedrande och frustre-
rande, säger Bertil Andersson. Jag
känner mig mycket hedrad av att
de vill ha mig i Linköping men
samtidigt är jag frustrerad över att
lämna Stockholms universitet.

– Under mina tolv år här har jag
lyckats bygga upp bra forskar-
grupper och lockat hit många bra
forskare. Jag har nyss fyllt 50 år
och det känns alldeles för tidigt
att lägga forskningen åt sidan,
därför har jag förhandlat till mig
att det i min rektorstjänst även
ska ingå en del forskning. Såvitt
jag vet är det inte så vanligt för
universitetsrektorer.

Det universitet Bertil Anders-
son lämnar beskriver han som ett
”klassiskt akademiskt universi-
tet med hög inomvetenskaplig
status” medan det han kommer
till är ”ett ungt universitet där
tvärvetenskap och kontakt med
det omgivande samhället är le-
vande begrepp”. Det senare har
han själv fått bevis på.

– Jag blev presenterad för det
lokala näringslivet och alla var
där. Även kommun och lands-
tingsfolk ville vara med och hälsa
på den nya rektorn. I Linköping
betyder universitetet verkligen
något för regionen. I Stockholm
är universitetet en bland många
högskolor och industrirepresen-
tanter och politiker är mer nöd-
bedda.

Framstående forskare
Rektor Gustaf Lindencrona ser
det som en stor förlust att Bertil
Andersson lämnar Stockholms
universitet.

– Han är en av våra främsta
forskare och en framtidsman. Jag
hade önskat att han stannat kvar.
Men i det läget som nu uppkom-
mit vill jag lyckönska Linköpings
universitet. Som ordförande i
Svenska universitets- och hög-
skoleförbundet ser jag fram emot
att få träffa honom som rektor
för Linköpings universitet.

Även Leif Wastenson, dekanus
för den naturvetenskapliga fakul-
teten, kommer att sakna Bertil
Andersson.

– Bertils insatser inom fakulte-
ten har varit betydande. Han har
på ett mycket dynamiskt och kom-
petent sätt gjort den biokemiska
institutionen till en av fakultetens
absolut främsta forskningsinsti-
tutioner. Som prodekanus för fa-
kulteten har han för mig utgjort
ett ovärderligt stöd. Det är bara
att gratulera Linköpings univer-
sitet till valet av Bertil Andersson
som rektor. Han är en utomor-
dentligt kvalificerad, idérik och
målinriktad akademiker, med en
öppenhet också mot samhällsin-
tressen utanför universitetet.

Östgöte till ursprunget
Om allt går som det ska intar
Bertil Andersson sin rektorsstol i
Linköping i slutet av april. Till att
börja med kommer han att pend-
la från Stockholm, eftersom han
har barn som går i gymnasiet här.
Men han utesluter inte att han så
småningom gör östgötaslätten till
sitt nya hem.

– Jag har mina rötter i Finspång
i Östergötland så det är kanske
på tiden att cirkeln sluts. Men å
andra sidan har jag en livsfilosofi
som säger att livet blir längre när
man flyttar ofta. Och mitt liv har
hittills gått i cykler av ungefär tio
år. Sedan har det varit dags för

nytt jobb och ny bostadsort, be-
rättar Bertil Andersson.

Så det är inte omöjligt att han
återkommer. Dessutom är han
bara ”utlånad”. Bertil Anders-
son har fått tjänstledigt i sex år
från Stockholms universitet. En-
gagemanget i Naturvetenskapli-
ga forskningsrådet som ordfö-
rande för kemi- och energiut-
skotten måste han dock lämna
när han nu blir rektor. Däremot
fortsätter han som ordförande i

Bertil Andersson ny rektor i Linköping

Redan i slutet av april intar Bertil Andersson rektorsstolen i Linköping
om allt går i lås. Han har då varit Stockholms universitet trogen i tolv år.
Senast bland annat som prodekanus för naturvetenskapliga fakulteten.

kemiska klassen inom Kungliga
vetenskapsakademien.

Den naturvetenskapliga fakul-
teten kommer nu att ha ett fyll-
nadsval för att finna en ersättare
som sektionsdekanus och som
fakultetens prodekanus. Mandat-
perioden löper ut den sista de-
cember 1999, då ny fakultets-
nämnd och fakultetsdekanus ska
utses.

Tommy Ringart
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Klartecken för Fysikcentrum

Äntligen kan Fysikcentrum byg-
gas! Den 19 januari avslog reger-
ingen överklagandet av detalj-
planen för Fysikcentrum. Därmed
undanröjdes det sista legala hin-
dret för bygget.

– Ett välkommet och efterlängtat
beslut, säger rektor Gustaf Lin-
dencrona. Jag är glad och mycket
lättad. Förseningen och osäkerhe-
ten har inneburit stora påfrest-
ningar för alla inblandade.

De känslorna delas av Per-Olof
Hulth, prefekt vid Fysikum:

– Äntligen! Det har varit fruk-
tansvärt frustrerande att inte veta.
Det är många som har väntat på
det här beskedet. Vi har flera ge-
mensamma projekt med KTH och
universitetets institution för astro-
nomi som vi kan dra igång nu.

– Ett glädjebesked när det nu
äntligen kommer. Men fördröj-
ningen har åsamkat oss alla en
massa kostnader, berättar Per Carl-
son, prefekt vid fysik, KTH.

Förutom det konkreta byggan-
det ser Per Carlson nu en rad upp-
gifter som måste genomföras.

– Vi måste se över verksamheten
mer i detalj och välja ordförande
och styrelse.

Vid Fysikcentrum ska undervis-
ningen och forskningen inom fy-
sik vid universitetet och KTH samt
vid universitetets astronomiska

institution nu samordnas.
Det beslut som regeringen nu

har fattat ligger helt i linje med
regeringsrättens utslag från i som-
ras. Regeringsbeslutet innebär att
Fysikcentrum kan byggas. Men en
bro för bilar och bussar som skulle
ansluta Fysikcentrum till andra
sidan av Roslagsvägen liksom ett
planerat bostadsområde utmed
Roslagstull-Roslagsvägen utgår.

Långdragen process
Dagens lösning har legat klar se-
dan 1993, men den har fördröjts
av rättsliga processer. Tvisten
kring Fysikcentrum har handlat
om huruvida byggnaderna inne-
bär ett intrång i Nationalstads-
parken eller inte. Det senaste över-
klagandet till regeringsrätten gäll-
de ett regeringsbeslut som togs
1996 om att bygga Fysikcentrum.

– Vi har fått vänta i två år på det
här beslutet. I somras kom domen
från regeringsrätten (SU-Nytt 6/98),
och nu bekräftar alltså regeringen
den domen, berättar Ulf Wahlgren,
föreståndare för Fysikcentrum.

Till kritikerna hör före detta mil-
jöministern och centerpartisten
Görel Thurdin. Hon är en av un-
dertecknarna till ett öppet brev
som sändes till regeringen inför
beslutet. I brevet heter det bland
annat att ”byggnaden kraftigt kom-
mer att påverka det historiska land-

skapets natur- och kulturvärden i
Nationalstadsparken”.

– Jag är naturligtvis besviken. Jag
tycker att det är viktigt med Fysik-
centrum, men byggnaden som den
nu ser ut tar inte hänsyn till omgiv-
ningen. Den blir ett stort maktkom-
plex, menar Görel Thurdin.

– Dät det nya huset kommer att
byggas ligger nu en gammal sop-
station, säger Gustaf Lindencro-
na. Fysikcentrum innebär också att
vi räddar de gamla K-märkta sjuk-
husbyggnaderna i Roslagstull från
att förfalla. Fysikcentrum är ett
vackert hus ritat av Henning Lar-
sens arkitektkontor. Henning Lar-
sen anses vara en av Nordens nu
ledande arkitekteter och enligt min
mening kommer byggnaden att för-
stärka universitetsområdet som den
internationellt uppmärksammade
arkitekturpark det utvecklats till.
Att ytterligare minska husets stor-
lek är inte möjligt. Det skulle bland
annat betyda att antalet rum med
dagsljus inte kommer att räcka till
eftersom huset byggs i en sluttning.

Gustaf Lindencrona betonar att
ett för universitetet och KTH ge-
mensamt centrum för fysik kommer
att få stor betydelse för forskningen
och utbildningen inom området.

– Fysikcentrum erbjuder en in-
ternationellt attraktiv miljö för
såväl forskare som studenter. De
institutioner som ingår har olika
inriktningar. Forskningen vid uni-
versitetet är mycket teoretisk
medan KTH har en mer tilläm-
pad profil. Institutionerna kom-
pletterar varandra. Det ger förut-
sättningar för en dynamisk ut-
veckling helt i linje med regering-
ens intentioner att satsa särskilt
på naturvetenskap och teknik,
säger Gustaf Lindencrona.

Det har förekommit pressupp-
gifter om att det nya regeringsbe-
slutet kan komma att överklagas
till regeringsrätten. Men Gustaf
Lindencrona tror inte att det i sak
kommer att betyda något.

– Regeringsrätten har i sin dom
fastslagit att byggnaden inte stri-
der mot lagen om Nationalstads-
parken. Regeringens beslut nu i
januari innebär ingen ändring i
förhållande till regeringsrättens
utslag när det gäller byggnaden.
Då kan jag inte se någon anled-
ning till att befara att regerings-
rätten ändrar sitt tidigare utslag
ifall beslutet överklagas.

Tommy Ringart
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Per Carlson, prefekt vid fysik, KTH (t.v.), Per-Olof Hulth, prefekt vid
Fysikum och Hans Olofsson, prefekt vid astronomiska institutionen.
Tre glada prefekter som nu äntligen kan se fram emot att
Fysikcentrum börjar byggas här uppe på Roslagstulls
sjukhusområde. Enligt planerna ska bygget stå klart 2001.
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Från första januari gäller en ny
högskoleförordning och därmed
bland annat helt nya regler för
hur lärare vid högskolan kan
befordras.

– Det är bra med större lokal
frihet, som att vi nu kan utnämna
professorer själva. Men tyvärr har
vi inte fått nya resurser till att
finansiera förändringarna, säger
personalchef Jan Lundgren.

Den nya anställningsordningen
kan komma att påverka en rad
områden, som undervisning,
lönebildning och jämställdhet.

Näst sista dagen på det förra året
blev universitetets anställnings-
ordning klar. I princip behandlar
den vad som gäller vid nyanställ-
ning och vid befordran av lärare.
Delen om befordran innehåller
flest nyheter enligt Jan Lundgren.

– Vi kan nog räkna med att
antalet professorer vid universi-
tetet kommer att fördubblas un-
der de närmaste åren. Eftersom
fakultetsnämnderna i många de-
lar ansvarar för hur den nya an-
ställningsordningen ska tillämpas
kommer detta naturligtvis att vara
en av huvudfrågorna vid deras
sammanträden under början av
året.

De gamla tjänsteförslagsnämnd-
erna vid fakulteterna försvinner och
ersätts av lärarförslagsnämnder,
med delvis nya uppgifter och sam-
mansättning. Bland annat ingår
nu två studeranderepresentanter
istället för en.

En tanke med de nya beford-
ringsreglerna från förre utbild-
ningsministern Carl Tham var att
råda bot på att Sverige har rela-
tivt få professorer internationellt

sett. Därav den nya möjligheten
att bli befordrad till professor.
Lektorer har genom titeln biträ-
dande professor till viss del re-
dan tidigare kunnat bli ”befor-
drade”. Universitetets 54 biträ-
dande professorer blir också de
första att bli befordrade. Detta
sker genom ett förenklat förfa-
rande, eftersom deras meriter
redan är bedömda att räcka för
en anställning som professor.

Reformen ofinansierad
Men en befordrad lärare kan inte
automatiskt räkna med att få sam-
ma anställningsvillkor som sina
kollegor.

– Eftersom staten inte har skju-
tit till några extra pengar kom-
mer en befordran inte automa-
tiskt att innebära någon föränd-
ring av anställningsvillkoren, för-
klarar Jan Lundgren.

Enligt beräkningar från SULF
skulle lönerna behövas höjas med
i snitt 5 000 kronor per månad
för de lektorer som befordras till
professorer. En fördubbling av
antalet professorer vid universite-
tet skulle då medföra en kostnads-
ökning på 10-12 miljoner kronor
räknat på ett år. Pengar som inte
finns enligt Jan Lundgren.

– Samtidigt är det naturligtvis
olyckligt om vi får alltför stor
lönespridning inom varje lärar-
grupp. Men om anställningsvill-
koren ska ändras i enlighet med
SULF:s beräkningar kan jag inte
se annat än att antalet anställda
radikalt måste minska, säger Jan
Lundgren.

Högskoleförordningen innehål-
ler också en nyhet vad gäller trygg-
heten för nya professorer. Från
och med i år saknar dessa anställ-
ningsgaranti och kan liksom öv-
riga anställda sägas upp vid till
exempel medelsbrist.

Förutom lönesättningen måste
också frågan om lärarnas under-
visningsskyldighet lösas. En pro-
fessor har i dag maximalt 115
timmars undervisningsskyldighet,
vilket är klart mycket mindre än
lektorernas maximala 400 tim-
mar och adjunkternas 630 tim-
mar. En befordran till högre lä-
rartjänst med ändrad undervis-
ningsskyldighet enligt denna be-
räkning skulle ge ett betydande
undervisningsbortfall.

Parallellt med införandet av den
nya anställningsordningen och de
förändringar denna för med sig
äger dessutom förhandlingar rum
mellan universitetet och de loka-

Nya anställningsregler ger fler professorer

la fackförbunden om lärarnas ar-
betstider. Jan Lundgren vill där
hellre se en större frihet för pre-
fekterna att i samråd med varje
enskild lärare göra en fördelning
av arbetsuppgifterna under ett
eller flera läsår.

Jan Lundgren påpekar också
att man inte bara ska fokusera på
befordran till professor. Möjlig-
heten för adjunkter att befordras
till lektorer är minst lika intres-
sant.

– När vi ska nyanställa lektorer
och adjunkter framöver måste vi
räkna med att den som ska an-
ställas och som är behörig som
professor respektive lektor blir
befordrad till detta i samband
med tillsättningen. Vid en för-
ändring av anställningsvillkoren
i enlighet med SULF:s beräkning-
ar blir då personen dyrare än vad
institutionen tänkt sig och får
kanske även en minskad under-
visningsskyldighet.

Mål för jämställdheten
Två andra nyheter i den nya högs-
koleförordningen är att den ger
färre möjligheter än tidigare till
tidsbegränsade anställningar av
lärare, samt att högskolorna mås-
te sätta upp rekryteringsmål. I

Från årsskiftet blir det nu möjligt för lektorer att befordras till professorer och adjunkter till lektorer.
En uppskattning säger att det finns tillräckligt meriterade lektorer vid universitetet för att dagens tvåhundra
professorer ska fördubblas inom några år. Kanske dags för kölappar vid installationshögtiden?

Personalchef Jan Lundgren
tycker att reformen innehåller
bra förändringar, men ser
finansieringen som ett problem.
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Från fackens sida är man i stort
positiv till den nya anställnings-
ordningen.

– Det är bra att fler nu kan bli
professorer, så att kompeten-
sen och inte tillgången på ledi-
ga tjänster kan styra, säger Mats
Rubarth som är SACO:s om-
bud vid universitetet.

Samtidigt får reformen inte
bara bli ett namnbyte för de
befordrade lärarna påpekar
han. Med en ny tjänst måste det
också följa nya villkor.

– Det är något som inte går
att förändra över en natt, men
som måste vara målsättningen
inom en snar framtid. Man ska
också vara medveten om att
många lektorer redan idag har
arbetsuppgifter som går att jäm-
föra med en professors.

Vid de förhandlingar om lä-
rarnas arbetstid som pågår med
universitetet är man emot att
de olika taken för undervisning
försvinner, eftersom man anser
att det är viktigt att lärarna
även får tid över till att bedriva
forskning.

Risken för att reformen skul-
le kunna föra med sig personal-

minskningar genom ökade
kostnader för universitetet ser
Mats Rubarth på med allvar.

– Självklart vore det djupt
beklagligt om anställda ska
behöva sägas upp. Skulle så
vara fallet finns det olika typer
av tidsbegränsade tjänster som
går att se över. Samtidigt tror
jag dock att man med till exem-
pel forskningsbidrag och övri-
ga externa medel kan hitta oli-
ka sätt att finansiera reformen.

Något facken är emot i an-
ställningsordningen är de be-
gränsningar av ansökan om
befordran som har införts. För
det första måste man ha varit
anställd vid universitetet i minst
tre år. Inom varje ämne går det
sedan bara att söka vartannat
år och dessutom måste det gå
minst tre år efter en avslagen
ansökan och en ny.

– Det tillsammans med att
själva bedömningsprocessen är
långsam gör att det kan gå fyra
till fem år innan en person som
varit nära att bli befordrad kan
söka på nytt. Det är på tok för
lång tid.

AN

Kritik mot oförändrade villkor

och långsam sökprocess

dessa måste det klart anges hur
stor del av nyrekryteringarna
inom varje lärarkategori som
under en treårsperiod ska vara
kvinnor.

För närvarande arbetar en
grupp inom universitetsförvalt-
ningen med att se över hur befor-
dringsärendena ska hanteras
praktiskt. I den ingår bland annat
Ulf Lindgren, som ansvarar för
handläggningen av professors-
ärenden vid universitetet.

– Vi får nu en ny verklighet, där
rekryteringen är helt förändrad.
Så vi kommer att röra oss i oba-
nad terräng i början, säger han.

Universitetsstyrelsen har över-
låtit till fakultetsnämnderna att
avgöra om man vill införa sökpe-
rioder i samband med beford-
ringsärenden istället för att be-
handla varje ansökan direkt när
den kommer in. Man ska också

besluta om man vill ha nationell
samverkan kring dessa frågor för
att därmed få en mer rationell
hantering.

Vid nyanställning ska också en
tydligare anställningsprofil utfor-
mas för att bland annat underlät-
ta arbetet för de sakkunniga.
Dessa ska inte heller behöva läg-
ga ned lika mycket tid på kandi-
dater som direkt går att sortera
bort ur konkurrensen.

Andreas Nilsson

Anställningsordningen finns på per-
sonalbyråns hemsida www.pb.su.se.
Olika utbildningsinsatser kommer att
äga rum under våren med anledning
av anställningsordningen. Bland an-
nat kommer ett öppet hus att anord-
nas den 10 mars.

Dekanus Eskil Wadensjö invigde symposiet om
Gunnar Myrdal i Aula Magna. Forskarna menade
att Myrdals skugga ännu vilar över en stor del av
den samhällsvetenskapliga forskningen.

Gunnar Myrdals tankar
fortfarande aktuella

Vad kan Gunnar Myrdal tillföra dagens ekonomer,
historiker och socialvetare? Frågan ställdes

när ekonomisk-historiska institutionen uppmärksammade
hundraårsdagen av Gunnar Myrdals födelse

med ett seminarium i Aula Magna i början av december.

– Gunnar Myrdal utvecklade tidigt ett tvärvetenskapligt
och problemorienterat angreppssätt i forskningen.

Amartya Sen, årets nobelpristagare i ekonomi,
är ett bra exempel på att det fortfarande är aktuellt,

säger Örjan Appelqvist som själv forskar
om Myrdal vid universitetet.

Forskarseminariet anordnades av
Forskningsrådet vid arbetar-
rörelsens arkiv och bibliotek samt
Arbetslivsinstitutet och avsluta-
de fyra dagar med Gunnar Myr-
dal som tema, vilka började med
samhällsvetenskapliga fakultet-
ens Myrdalföreläsning.

Örjan Appelqvist var en av de
som presenterade sin forskning
vid seminariet. Han skriver på en
avhandling vid ekonomisk-his-
toriska institutionen om Myrdals
ekonomisk-politiska arbeten på
40-talet.

– Myrdals syn på
tillväxt och engage-
mang för full syssel-
sättning och ekono-
misk jämlikhet gör
honom aktuell idag,
då samma frågor
åter är viktiga.

James Angresano,
professor vid Al-
bertson College i
USA och författare
till The political eco-
nomy of Gunnar
Myrdal, menade
med exempel från
utvecklingen i Öst-
europa att Myrdals
synsätt på ekonomi
är oundgängligt för
att förstå de sociala
processer vi nu står
inför. Angresano pläderade över-
huvudtaget för en ökad grad av
tvärvetenskaplighet de ekono-
miska och sociala disciplinerna
emellan.

Myrdal var även aktiv utanför
ekonomin och professor Walter
A Jackson från North Carolina
State University berättade om
betydelsen av Myrdals An Ame-
rican Dilemma från 1944, både
som standardverk för amerikansk
sociologi under femtio- och sex-
tiotalet och som referenspunkt
för den tidiga medborgarrätts-
rörelsen i USA.

– Över huvud taget är Gunnar
Myrdal betydligt mer känd i USA
och har fått en renässans på sena-
re år när frågan om medborgar-

skap har vaknat igen, säger Örjan
Appelqvist.

Även vid nationalekonomiska
institutionen finns forskare som
sysslar med Myrdal, bland annat
utifrån hans syn på sambandet
mellan fördelningspolitik och
produktionstillväxt samt natio-
nalekonomers olika roller som
forskare, opinionsbildare och
rådgivare.

Professor Bo Gustafson från
Uppsala universitet tog upp den
ständigt aktuella frågan: var går

gränsen mellan värderingar och
strikt vetenskap inom national-
ekonomin? Enligt honom beto-
nade Myrdal värderingarnas
ofrånkomlighet, och att de istället
för att förnekas skulle användas
för att göra forskningen passio-
nerad.

Under den tvärvetenskaplig
paneldebatt som avslutade semi-
nariet lyfte Lena Sommestad,
nybliven chef för Institutet för
Framtidsstudier, fram Gunnar
Myrdals breda nyfikenhet, hans
blick för människorna i ekono-
min och hans moraliska patos
som föredömen för dagens fors-
kare.

Andreas Nilsson
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Docent Ariel Goobar vid Fysikum tillhör den
forskargrupp som bidragit med ”årets veten-
skapliga genombrott 1998” enligt den an-
sedda amerikanska tidskriften Science. Forskar-
gruppen har funnit att universum fortsätter att
expandera i en allt högre takt.Tidigare har man
trott att universums expansion efter ”Big Bang”
skulle bromsas upp för att eventuellt följas av
en sammandragning och ett totalt sammanfall
i ett ”Big Crunch”.

Den forskargrupp som Ariel Goobar ingår i
bildades1992 vid Berkeley-universitetet i USA
under hans post-doc där. Han fortsatte sedan
att arbeta i forskargruppen när han återvän-
de till Fysikum 1994. The Supernova Cosmo-
logy Project, som gruppen heter, har analyse-
rat data från 42 mycket avlägsna super-
novor. De ligger flera miljarder ljusår bort.
En supernova markerar slutstadiet av en stjär-
nas liv. Dessa stjärnexplosioner hör till de
mest spektakulära astronomiska händelser-
na: under någon månad skiner den explode-
rande stjärnan starkare än en hel galax bestå-
ende av miljarder stjärnor. Eftersom det tar
miljarder år för ljuset från avlägsna super-
novor att nå jorden kan forskarna genom att
studera dessa få en uppfattning om vad som
hände i universum för flera miljarder år sedan.
Genom att jämföra med mer närliggande

IB-forskare vill samarbeta med ny kommission

supernovor ger det en uppfattning om hur
universum expanderar.

Tidigare trodde man att universums ex-
pansion skulle hämmas av den sammandrag-
ande kraften från galaxerna, ungefär på sam-
ma sätt som ett föremål som kastas upp i
luften bromsas ned av jordens tyngdkraft.
Men de nya fynden tyder alltså på att så inte
sker. För att få de nya fynden att stämma med
någon teoretisk modell har en effekt som
först föreslogs av Albert Einstein för cirka 80
år sedan åter kommit till heders – den så
kallade ”kosmologiska konstanten”. Enligt
Einstein kunde en kraft som motverkade
gravitationen vara förenlig med hans allmän-
na relativitetsteori. Även om denna möjlig-
het senare sågs på med förakt av Einstein
själv (han påstås ha sagt att det var hans livs
största misstag!) har den kosmologiska kon-
stanten åter blivit en välbehövlig pusselbit.

För Ariel Goobar och de andra 30 forskar-
na i gruppen The Supernova Cosmology Pro-
ject innebär utmärkelsen i Science inte att
man slår sig till ro.

– Det betyder kanske att vi lättare får tele-
skoptid för att göra våra mätningar, men
samtidigt innebär den ökade uppmärksamhe-
ten att vi får skärpa oss ytterligare, säger Ariel
Goobar.

Tommy Ringart

Universum blir allt större allt snabbare
– årets vetenskapliga genombrott enligt Science

Ariel Goobar och hans forskarkollegors
fynd utnämndes av Science till ”årets
genombrott” 1998.
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Kriminologen Janne Flyghed var den
första forskare som hoppade av det
stora projektet om övervakning.

Kriminologen Janne Flyghed lämnade i bör-
jan av januari sin del av det stora forsknings-
projektet om IB och annan övervakning och
returnerade anslagna 1,5 miljoner kronor.

Skälet var svårigheter att få ut hemligt
material.

Ett par veckor senare meddelade reger-
ingen att en sanningskommission av norsk
modell ska tillsättas.

– Möjligen har turbulensen kring forsknings-
projektet haft någon sorts effekt, säger Janne
Flyghed.

 Men en kommission skulle det ha blivit i
alla fall, hävdar han.

Regeringen ställde förra året 20 miljoner till
förfogande för Forskningsprogrammet om
militär underrättelse- och säkerhetstjänst. Forsk-
ningsrådet fördelade de 20 miljonerna i juni
1998. Docent Karl Molin, historiska institutio-
nen, leder en grupp som studerar övervak-
ningssystemets utveckling i historiskt och inter-
nationellt perspektiv, och det är inom detta
program som Janne Flyghed hoppat av. Karl
Molin uttalade redan i SU-nytt 6/98 betänklig-
heter om forskarnas tillgång till arkiv.

– Min del av projektet går under nuvarande
omständigheter inte att genomföra, sa Janne
Flyghed.

 Den kräver bland annat tillgång till säker-
hetspolisens arkiv. Hittills har sekretessen
satt stopp för detta, då allting måste begäras
ut och först förhandsgranskas innan forskar-
na får ta del av materialet eller delar av det.

 Det anser Janne Flyghed helt orealistiskt,
eftersom det är så stora mängder informa-
tion, och vill i stället att forskarna får fri
tillgång till materialet och att det han skriver
efterhandsgranskas.

 Om inte detta ändras så kommer allt att
dra ut på tiden så att inga resultat kommer
fram medan frågan är i färskt minne.

 – Regeringen har gång på gång lovat att
ingen sekretess ska få hindra projektet. Men
i verkligheten visar den handlingsförlamning,
säger Janne Flyghed.

Detta trots att projektet kom till direkt
genom ett regeringsbeslut.

 Janne Flyghed tycker sig ha mött full för-
ståelse både från projektledningen och från
humanistisk-samhällsvetenskapliga forsk-
ningsrådet.

 Andra delar av projektet med en total
budget på 20 miljoner fortsätter mer eller
mindre.

- Men ingen skugga faller över dem, säger
Janne Flyghed.

Dessa ser enligt honom frågan om sekretes-
sen som en ”empirisk fråga”, det vill säga
genomförandet av deras projekt beror på om
de får ut de begärda handlingarna eller ej.

Janne Flyghed hoppas nu att sanningskom-
missionen ska fungera efter norsk modell, och
att forskningsprojektet stöps om och kopplas
till kommissionen, för att undvika de motsätt-
ningar som uppstod mellan Lundkommissio-
nen och historiska forskare i Norge. Han hop-
pas också att man inte sätter punkt vid 1980.

 Men än avvaktar han:
– En kommission innebär inte automatiskt

att forskarna får samma villkor.
Fredrik Lundberg
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Erik Sturkell disputerade vid geo-
logiska institutionen i somras och
är nu gästforskare i Reykjavik.
Istället för att åka hem över jul
bestämde han sig för att stanna
på Island, vilket visade sig vara
ett klokt val. Nu fick han vara
med om det vulkanutbrott som
inträffade före helgen.

– Att få uppleva ett vulkanut-
brott är en dröm för en geolog.
Det är ju geologi i realtid och inte
studier av årsmiljoner som man
är van vid hemma i Sverige.

Dagen efter att vulkanen
Grimsvötn hade vaknat till liv
under ismassorna i glaciären

Med näsa för geologisk dramatik
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Även om utbrottet
under Vatnajökull i
mitten av decemeber
var relativt litet,
skickade det ändå
ett moln med
vattenånga en mil
upp i luften.

Fyrhjulsdriven jeep är ett oundgänligt verktyg
för att Erik Sturkell ska kunna ta sig ut till
mätpunkterna på vulkanerna.

Skarven mellan
kontinentalplattorna
Island vilar på går
på flera ställen att
se. De glider isär
med två centimeter
per år.
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Vatnajökull var Erik Sturkell
uppe och flög runt kratern. Rök-
plymen från utbrottet reste sig en
mil upp i luften och gick att se
ändå från Reykjavik.

– Vi hade tur att det var så pass
klart väder. Ofta är det blåsigt
och mulet här på Island, förkla-
rar Erik Sturkell.

Redan från flygplanet kunde
han och andra forskare dock se
att det inte skulle bli några all-
varliga konsekvenser från utbrot-
tet. För bara två år sedan var det
ett liknande utbrott under gla-
ciären, men då sprack isen och
mängder med vatten som lagrats
under isen rann ut i en störtflod
som förstörde vägar och broar.

Förutom att lyckas pricka in vul-
kanutbrottet blev Erik Sturkell klar
med sin avhandling vid geologiska
institutionen mycket lägligt. Den
handlade om ett stort meteorit-
nedslag i Jämtland och kom sam-
tidigt som astronomer varnade för
en stor stenklump som hotade att
krocka med jorden, vilket ledde till

att han fick en hel del uppmärk-
samhet.

När han nu gästforskar på Is-
land är det minst lika dramatiska
krafter han sysslar med. Från Nord-
iska vulkanologiska institutet har
han utsikt mot vulkanen Hengil,
som är granne med Reykjavik.

– För oss geologer är det som ett
geologiskt laboratorium. Island är
den enda stora landsmassan som
ligger mitt på en oceanisk sprid-
ningsrygg.

Skarven där kontinentalplattor-
na möts går faktiskt att se i form av
en nivåskillnad på några tiotals
meter. Att de glider isär är orsaken
till den isländska vulkanismen.

Erik Sturkells isländska pro-
jekt rör vulkanen Askja, som lig-
ger i mellersta Island. Just nu
verkar vulkanen relativt lugn.
Den håller på att sjunka ihop, lite
som en misslyckad sufflé.

– Antagligen beror det på att
lavan inne i vulkanen svalnar för
tillfället och därmed minskar i
volym. Men även om vulkanen
är inne i en ”snäll” period är den
fullt vaken. Senast hade den ut-
brott 1961, förklarar han.

Mätningarna sker med GPS från
fasta mätpunkter på vulkanen. I
somras tillbringade Erik Sturkell
tre veckor i en liten stuga på Askja
med några andra forskare. För-
ändringarna av punkternas läge
berättar hur berget rör på sig. I
Askjas fall är det mycket. De se-
naste åren har mätpunkterna sjun-
kit i genomsnitt fem centimeter
per år. Volymen som har försvun-
nit under de senaste 15 åren mot-
svarar ungefär hundra Globen.

Det är andra perioden Erik Stur-
kell är här som gästforskare. För-

sta vändan till Island gjorde han
före sin avhandling. Och det hörs
att han vistas i nordiskt sällskap.
Mer eller mindre regelbundet dy-
ker det upp uttryck som snarare
hör hemma i norska och danska.

Nordiska vulkanologiska insti-
tutet bildades 1973 på initiativ
av flera nordiska geologer, bland
andra Franz Eric Wickman och
Gunnar Hoppe, båda professo-
rer vid Stockholms universitet,
den senare rektor under åren
1974–1978.

Att institutet bildades samtidigt
som det stora vulkanutbrottet på
Hemön som orsakade stor förö-
delse var ett sammanträffande som
visade vikten av forskning.

– Då evakuerade man väldigt
mycket folk och material för sä-
kerhets skull, eftersom man inte
visste hur utbrottet skulle utveck-
la sig. Mycket man gjorde visade
sig vara helt i onödan. Med mer
kunskap hade mycket pengar
kunnat sparas, säger Karl Grön-
vold, som är chef på institutet.

Institutet har ett tiotal anställ-
da förutom sina gästforskare och
finansieras av Nordiska rådet.
När det gäller beredskapen för
vulkanutbrott ansvarar Islands
meteorologiska institut i första
hand för att upptäcka nya utbrott
med hjälp av seismologiska in-
strument. Därmed går det att för-
utsäga större utbrott med ett par
timmars varsel. Karl Grönvold
och hans forskare kan sedan följa
utbrottet och se hur det utvecklas.

Och det enda man kan vara
säker på är att det kommer nya
utbrott. I genomsnitt sker det ett
var femte år.

– Nu har flera av vulkanerna
här runt Reykjavik inte haft ut-
brott på länge, så det borde snart
vara dags igen, säger Erik Stur-
kell nästan lite hoppfullt.

Med tanke på hans tumme med
dramatiska händelser borde kan-
ske islänningarna se upp under
det halvår han är kvar i landet.

Andreas Nilsson
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Enheten för pedagogisk utveck-
ling har sedan 1970 haft olika
pedagogiska kurser för lärare.
Eftersom de flesta som får i upp-
gift att undervisa saknar erfaren-
het som lärare har kurserna varit
till stor hjälp. Från och med den
första januari i år ska alla nyan-
ställda lärare vid universitetet
genomgå pedagogisk utbildning.
Det står i det regleringsbrev från
regeringen som nyligen kommit
för budgetåret 1999.

– Det rimliga är väl att detta krav
gäller för de lärare som får en
tillsvidareanställning, säger Mona
Bessman, nytillträdd chef för en-
heten för pedagogisk utveckling.
Men det finns mycket att diskute-
ra och ta ställning till. En fråga är
hur många lärare det omfattar och
hur vi ska lösa det resursmässigt.

– Det som kan hända i framti-
den är att vår universitetspedago-
giska kurs blir så eftersökt att inte
alla får plats. Idag får i stort sett
alla som anmäler sig börja. Men
det är självklart att vi på något
sätt ska ordna till det.

Enheten för pedagogisk utveck-
ling har till uppgift att stödja
pedagogiken vid universitetet och
stärka lärarna i deras yrkesroll.

– Våra kurser är till för att ge
stöd och stimulans och visa på
nya vägar i undervisningen. Det
är särskilt viktigt nu i besparings-
tider, säger Mona Bessman och
poängterar samtidigt att det är
lätt att det då ställs orimliga krav
på den enskilda läraren. Därför
är det viktigt att hela den pedago-
giska miljön, universitetets och
därmed också institutionens or-
ganisation genomsyras av en pe-
dagogik som gör studenterna
mycket mer engagerade i sitt lär-
ande och delaktiga i undervis-
ningen. En sådan utveckling kom-
mer på sikt att underlätta för de
enskilda lärarna.

På kurserna får lärarna lära sig
nya alternativ för till exempel
examination. De får också disku-
tera hur forskning och undervis-
ning kan knytas samman både då
det gäller kursinnehåll och den
egna arbetsinsatsen. Målet är att
deltagarna ska utveckla en peda-
gogisk kompetens i sitt arbete
som lärare vid universitetet och
höja sin egen pedagogiska med-
vetenhet. Det sker bland annat i
form av seminariediskussioner,
litteraturstudier och auskultatio-
ner i kollegers undervisning. Del-
tagarna får också se sig själva på
video två gånger under kursen.

Grundläggande frågor
Mona Bessman menar att det
finns frågor som ständigt åter-
kommer, som till exempel under-
visningsmetoder, utvärdering och
examinationsformer. Hon tycker
också att det är viktigt att se
undervisning och lärande i ett
genusperspektiv, liksom att upp-
märksamma och förstå innebör-

den av interkulturell kommuni-
kation. Ny är satsningen på IT-
stöd i undervisningen.

– Den nya tekniken ger helt nya
möjligheter såväl i kursadminis-
trationen som för kommunika-
tionen i undervisningen. Därför
har universitetet anställt en IT-
pedagogisk konsult för de insti-
tutioner och lärare som vill ut-

Pedagogisk utbildning
– ett krav för alla nyanställda lärare

Förståelse för
studenterna
– Det är egentligen märkligt att
man slängs in som lärare utan
några som helst pedagogiska kun-
skaper, säger Johan Rönnby, som
efter att ha doktorerat vid arkeo-
logiska institutionen nu är lärare
i marinekologi på Södertörns hög-
skola.

För ett och ett halvt år sen gick
han kursen i universitetspedago-
gik. Då hade han nyligen fått sin
lärartjänst.

– Tjänsten fick jag för mina
vetenskapliga och praktiska meri-
ter. Jag forskade kring en sjun-
kande sjöborg på Gotland. Men
undervisat hade jag inte gjort. Där-
för har jag haft en oerhörd hjälp
av det jag fått lära mig på kursen.

– Visserligen handlar jobbet som
lärare mycket om vetenskap, men
man ställs ju hela tiden inför peda-
gogiska situationer, säger Johan
Rönnby som blev tipsad om kur-
sen av några kolleger.

För hans del gav det ett enormt
stöd i lärarollen.

– Jag fick nya idéer om under-
visningsknep och pedagogiska
metoder som till exempel hur man
kan lägga upp seminarier och att

det finns andra sätt än traditio-
nella skrivningar att examinera
på. Dessutom har jag fått en dju-
pare insikt i hur människor fung-
erar. Själv tycker jag att kritik och
öppna diskussioner är bra. Men
nu har jag förstått att alla studen-
ter inte klarar att stå i centrum
och kritiseras. Det måste man ta
hänsyn till.

Johan Rönnby tycker att han
fått den insikten till stor del bero-
ende på den respekt han möttes
av på kursen.

– Det var jättenyttigt att själv få
vara student hos lärare som beto-
nade vikten av respekt för varje
person. Det gav i alla fall mig
tankar om hur man ska förhålla
sig till sina studenter. Den omtan-
ke som lärarna visade oss är något
jag verkligen vill visa mina egna
studenter.

MS

Stärkt i sin lärarroll
Innan Elisabeth Gräslund Berg bör-
jade arbeta som lärare på kulturge-
ografiska institutionen hade hon
undervisat på studieförbund och
vid föreningskurser. Att undervisa
på universitetet var något annat.

– Även om man anstränger sig

för att ge det bästa till eleverna
även på ett studieförbund så är
det naturligtvis annorlunda att
undervisa studenter som satsar
på en utbildning. Därför var det
både nyttigt och kul att gå kursen
i universitetspedagogik.

Elisabeth Gräslund Berg tycker
att kursen har givit henne mer
kött på benen så att hon känner
sig säkrare i sin lärarroll.

– Jag har helt enkelt kommit
underfund med vilket syfte under-
visningen har. Det var jag nog inte
riktigt klar över tidigare. Ändå
tror jag inte att jag hunnit testa allt
jag lärt mig när det gäller under-
visning. Mycket kommer jag nog
att få nytta av i framtida undervis-
ningssituationer.

Det Elisabeth Gräslund Berg
också tycker att kursen givit hen-
ne, är att visa att hon befinner sig
på ett universitet där människor
med vitt skilda erfarenheter och
kompetenser finns.

– För det mesta träffar man ju
folk från den egna institutionen.
Det ger helt nya perspektiv att pra-
ta med lärare i andra ämnen och se
hur de lägger upp undervisningen,
säger Elisabeth Gräslund Berg.

MS

veckla IT som ett hjälpmedel i
undervisningen.

Mona Bessman understryker
att aktuell forskning och utveck-
lingsarbete inom det universitets-
pedagogiska området är viktiga
utgångspunkter i enhetens kur-
ser och seminarier. Undervisning-
en ska bedrivas på vetenskaplig
grund, såväl ämnesmässigt som
pedagogiskt.

– Det är det förhållningssättet
som vi vill förmedla till lärarna,
så att de kan utveckla sin egen
pedagogik.

Vad som utmärker en god lära-
re tycker hon dock är en svår
fråga att besvara.

– Den goda läraren är beroende
av vilken miljö hon eller han be-
finner sig i. Det gäller att hitta ett
sätt att undervisa på som stäm-
mer med ämnets innehåll, med
situationen och med den egna
personliga läggningen. Så det som
är en bra pedagogisk metod för
en lärare eller ett ämne, kanske
inte alls fungerar för en annan.
Men det som förenar goda lärare
är att de engagerar sig i sina stu-
denter och att de är kunniga i
sina ämnen.

Madeleine Salomon
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Mona Bessman är chef på PU-enheten och påpekar att oavsett
vilka medel en lärare använder i sin undervisning är det viktigt att
man är kunnig i sitt ämne och engagerar sig i sina studenter.
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Glöm inte att anmäla dig
till campuskonferensen!
För sjätte året i rad inbjuder Pe-
dagogiska rådet alla som under-
visar och studerar vid Stockholms
universitet till den traditionella
campuskonferensen som i år lyf-
ter fram studenternas roll i vår
akademiska universitetsmiljö.
Konferensen bär titeln Aktiva stu-
denter ger ett levande universitet
och äger rum onsdagen den 24
mars. Anmälan görs senast den
15 mars via Internet på sidan:
www.pu.su.se/ck/

Varmt välkomna!

– Vi kan inte tvinga lärare att gå
över till IT i undervisningen. IT är
heller inte lösningen på alla pro-
blem. Varje lärare måste få an-
vända den teknik som känns be-
kvämast för just honom eller
henne. Då är det kanske rentav
bättre att lägga resurserna en-
bart på dem som vill lära sig att
använda nätet.

Det säger Magnus Tagesson
som sedan i maj förra året arbe-
tar som IT-pedagogisk konsult på
PU-enheten, eller som den egent-
ligen heter enheten för pedago-
gisk utveckling.

Hittills har han arbetat mycket
med PU-enhetens webbsidor som
i framtiden kommer att bli basen
för verksamheten, ett arbete som
egentligen aldrig tar slut eftersom

Enheten för pedagogisk utveck-
ling finns i Skära villan och har
uppdraget att ge stöd och sti-
mulans till god undervisning
inom universitetet. En av hu-
vuduppgifterna för enheten är
att stimulera pedagogiskt ut-
vecklingsarbete genom kurser
och seminarier av olika slag.
Inom eller i nära samarbete med
enheten finns IT-pedagogik,
Centrum för case-metodik,
Centrum för akademiskt skri-
vande och Lärostudion.

Vid PU-enheten arbetar de pe-

IT viktigt verktyg i undervisningen

dagogiska konsulterna Mona
Bessman (16 2047, mona. bess-
man @pu.su.se) som också är
ansvarig för enheten, samt Mag-
nus Kirchhoff (16 2045,
magnus.kirchhoff@pu.su.se) och
Magnus Tagesson (16 2044,
magnus.tagesson@pu.su.se). Alla
har en bakgrund som lärare och
forskare. Du kan vända dig till
någon av dem i alla universitets-
pedagogiska frågor.

Dessutom finns en särskild in-
formationsansvarig, Sara Bengts-
son, (16 2043, sara.bengtsson

Detta är PU-enheten
@pu.su.se) och en samordnare
av pågående projekt, Katarina J.
Jonson (16 4262, katarina.
j.jonson@pu.su.se) som också
gärna ger besked i de flesta frå-
gor. PU-enheten har också se-
dan 1998 huvudansvaret för
organisationen av universitetets
kvalitetsarbete, och frågor om
detta kan ställas till Charlotta
Karlsson (16 2046, charlotta.
karlsson@pu.su.se).

PU-enhetens hemsida finns
på www.pu.su.se.
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webbsidorna hela tiden måste
byggas ut.

 – Huvuddelen av vår adminis-
tration sköts numer med hjälp av
datorstöd och vi ser redan att det
frigörs resurser så att vi kan ägna
oss åt det vi verkligen vill, det
pedagogiska utvecklingsarbetet.

Magnus Tagessons uppgift som
IT-pedagogisk konsult är att sam-
ordna och koordinera arbetet med
den IT-pedagogiska utveckling-
en vid universitetet. Han ska ock-
så finnas som en resurs för lärar-
na på de olika institutionerna.

 – När man talar om IT-konsul-
ter tror människor många gånger
att det handlar om en person de
kan ringa till när de kört fast på
datorn. Men den funktionen finns
det ju teknisk personal vid uni-
versitetet som sköter. Mitt arbete

är ”tekniskt” så till vida att jag
vill hjälpa lärarna att komma
igång med den pedagogiska an-
vändningen av olika datapro-
gram, till exempel med webbut-
veckling, kommunikationspro-
gram och multimedieframställ-
ning.

 Magnus Tagesson menar att
många lärare idag inser nyttan
med att använda datorstöd i un-
dervisningen men de är bitvis
skeptiska till den nya tekniken.
Denna skepticism tycker han dock
är viktig eftersom den ger möjlig-
het till reflektion och eftertanke.

 – Fortfarande betraktas IT som
något speciellt och svåråtkomligt.
Det gäller att underlätta och avdra-
matisera det hela. Tanken är att få
lärarna att se datorn som ett natur-
ligt hjälpmedel i undervisningen.

 Magnus Tagesson är mycket
ute på institutionerna och träffar
lärarna.

 För att utveckla och upprätt-
hålla den datatekniska kompeten-
sen på universitetet har Magnus
Tagesson en vision om att så små-
ningom kunna starta en ”dator-
lekstuga” där lärare och forskare
kan testa ny teknik och leka sig
fram till olika lösningar.

 – Hit skulle man också kunna
köpa den senaste utrustningen
och pröva olika leverantörers pro-
dukter, säger Magnus Tagesson.

 Även om han inte vill tvinga
någon att gå över till IT mot sin
vilja så ser han en fara i att det så
småningom kan utvecklas ett A-
och B-lag bland lärarna. Risken
finns att de lärare som inte be-
härskar tekniken betraktas som
sämre.

 – Det är något vi absolut måste
motverka. De äldre lärarna är
ofta mer negativa till att använda
datorn. Men vi kan ju inte bortse
från att studenter i framtiden
kommer att ställa krav på dator-
stöd i undervisningen. Därför är
det ändå viktigt att vi så gott det
går försöker visa på de positiva
möjligheter som IT ger, säger
Magnus Tagesson.

Madeleine Salomon

Universitetets IT-konsult Magnus
Tagesson ser inte datorer som
ett måste, men de kan vara till
stor hjälp för lärare som vågar
använda tekniken.

Katarina J. Jonson, Magnus Tagesson, Mona Bessman, Magnus Kirchhoff och Charlotta Karlsson har
hela universitetet som arbetsfält. PU-enhetens arbetsuppgifter spänner över att själv ge pedagogisk
utbildning till att hålla ihop kvalitetsarbetet inom universitetet.
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Uberiuspriset till Åke Bergman
Åke Bergman, professor i miljökemi, tilldelades i mitten av januari
Uberiuspriset. Priset delas ut för första gången i år. Han får det för
att han ”under det gångna året visat stor medial förmåga och
talang genom sitt personliga bidrag till det offentliga samtalet.”

Instiftare av priset är en grupp doktorander i dioxingruppen vid
institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet.

– Vi kom på att vi ville dela ut det här priset när vi gick igenom
klipp för det gångna året och såg hur framträdande Åke Bergman
varit. Det innehåller ett diplom, äran och en flaska champagne,
säger Mattias Öberg som är en av initiativtagarna.

Det snabbt påkomna priset visade själv upp gott genomslag i
medierna. Vem Uberius är som fått ge namn åt priset har dock
instiftarna inte kommit på ännu.

Dagens naturresurs- och miljö-
frågor blir svårare och svårare
att lösa inom ett ämne eller inom
en viss fakultet. De spänner allt-
mer över fakultetsgränserna och
fordrar ofta en bredare ansats,
där människa och natur betrak-
tas och analyseras som ett ge-
mensamt system.

Fakultetsövergripande forskning
och utbildning blir huvudupp-
giften för Centrum för naturre-
surs- och miljöforskning (CNM)
vid universitetet, som är direkt
underställt rektor och universi-
tetsstyrelsen. CNM kommer att
fungera som en plattform, som
samlar forskare och studenter
kring centrala problemställning-
ar om naturresurser och miljö
samt stimulerar fakultetsövergri-
pande samarbete vad gäller forsk-
ning och utbildning om viktiga
naturresurs- och miljöfrågor.
CNM ska även sprida informa-
tion därom.

Vid universitetet finns det ett
flertal forskare i ledande roller
nationellt och internationellt som
arbetar gränsövergripande, och
studentintresset för dessa frågor
är enormt stort. Potential för att
utveckla fakultetsövergripande
naturresurs- och miljöforskning
och utbildning är stor, såväl inom
universitetet som nationellt och
internationellt.

Men fakultetsövergripande
forskning och utbildning är inget
ändamål i sig. Det är innehållet
som är det centrala, och det mås-
te koordineras. I år kommer där-
för arbetet i huvudsak ägnas åt
att utveckla och planera den fort-
satta verksamheten, som kan sät-
ta ordentlig fart år 2000.

I CNMs åligganden ingår även
att uppfylla den tredje uppgiften
och sprida information till all-
mänheten och inom universite-
tet. Detta görs genom öppna se-
minarier och öppna föreläsning-
ar. De öppna föreläsningarna ar-
rangeras i samarbete med Folk-
universitetet och har samlings-
namnet Lördagsakademien.

Breda föreläsningar
Temat för vårens fem tillfällen är
Olika sidor av miljöproblem. Se-
rien börjar den 13 februari med
Bert Bolin, meteorologiska insti-
tutionen som talar om klimatets
växlingar. Han följs av Margare-
ta Hansson från samma institu-
tion som tar upp föroreningar i
inlandsisens arkiv. Människans
påverkan på miljön belyses av
Klas Åmark, historiska institu-

tionen, som talar under rubriken
Från klövjehästar till jetflyg. Mil-
jöfrågor kan behandlas på många
sätt, Carl-Uno Sjöblom kommer
att berätta om betydelsen av hu-
mor och satir för en god miljö.
Serien slutar den 13 mars med ett
kulturellt inslag, där Ralph Eden-
heim, doktorand i konsthistoria
och tidigare kulturchef på Skan-
sen, talar över ämnet Byggnads-
konst och färgsättning. Varför
ser husen ut som dom gör? Han
kämpar bland annat för att Stock-
holms slott ska återfå sin gyllen-
gula färg.

För övrigt sprider vi informa-
tion via CNMs hemsida och ge-

nom ett nyhetsbrev som kommer
ut sex gånger om året.

Den nya styrelsen för CNM
med ledamöter från respektive
fakultet består av ordförande pro-
fessor Uno Lindberg, avdelning-
en för cellbiologi vid Wenner-
Grens institut, professor Marga-
reta Ihse, institutionen för natur-
geografi, professor Said Mah-
moudi, juridiska institutionen,
forskare Mona Mårtensson, so-
ciologiska institutionen och pro-
fessor Klas Åmark, historiska in-
stitutionen, samt Patrizia Vann-
ini, studentrepresentant.

Carl Folke, professor i naturre-
surshushållning vid institutionen

Nystart för gränsövergripande CNM

Världens tillstånd
presenteras
CNM har ett återkommande
seminarium över ämnet Till-
ståndet i världen. Föredrags-
hållare är Lester Brown från
World Watch Institute, som
varje år ger ut boken State of
the world som sammanfattar
världens miljöhälsa. Titeln på
årets föredrag är The Ap-
proach of Natural Limits and
the Need for a New Global
Economy och det hålls i G-
salen den 3 februari kl 10.00.

för systemekologi, efterträder
AnnMari Jansson som varit före-
ståndare för CNM sedan starten i
november 1990. Carl Folke har
lång erfarenhet från tvärveten-
skapligt samarbete över fakultets-
gränserna, bland annat i sin roll
som vice föreståndare för Beijer-
institutet vid Kungliga veten-
skapsakademien 1991–1996.

Jan Magnusson
informatör vid CNM

För mer informations om CNM nås
Jan Magnusson på tel. 16 17 77 eller
e-post jan.magnusson@cnm.su.se.
CNMs hemsida finns på www.
cnm.su.se.

Carl Folke (t.v.),
professor i natur-
resurshushållning,
tar över som
föreståndare för
CNM efter
AnnMari Jansson,
som lett centrat
sedan 1990.
CNM får också
ny ordförande i
Uno Lindberg
(i mitten),
professor i
zoologisk
cellbiologi.
Informatören
Jan Magnusson
håller i alla
utåtriktade
aktiviteter och
föreläsningar som
CNM ordnar.
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Hösten 1998 bleknade stora
korallrev i alla hav samtidigt. Det
var första gången det observera-
des under den tid korallrev har
studerats.

Marcus Öhman, forskare på
zoologiska institutionen, har dykt
i många korallrev, bland annat
utanför Sri Lanka och Tanzania.
De rev som han studerade för sin
doktorsavhandling förra året är
nu till största delen döda, sönder-
brutna och täckta av grönalger.

– De påminner nu mest om gräs-
mattor, säger Marcus Öhman.

De mångfärgade korallerna får
sin färg av alger av typen dinofla-
gellater, som växer bland dem i
symbios, inne i vävnaden. Den
levande korallen är små polyp-
djur som lever på ytan av ett
kalkskelett. När korallen utsätts
för stress, så stöter den ut algen,
och då blir den vit. Marcus Öh-
man har nyligen sett det på Ja-
maica.

– Det gör ett spöklikt intryck.
Särskilt som även jättemusslor
och mjuka koraller också var blek-
ta av samma skäl.

Så länge korallen bara är blekt
finns det en möjlighet att algerna
återväxer och att allt återvänder
till det normala. Sådan blekning
kan vara naturlig eller bero på
mänsklig påverkan.

Men ofta dör koralldjuren. Då
är också själva strukturen oskyd-
dad och kan snabbt brytas ner.
Nya koralldjur vandrar visserli-
gen in, men har då svårt att få
fäste.

– Har reven dött, så har de
dött, säger Marcus Öhman.

Den dominerande orsaken till
den senaste och största blek-
ningen är extremt höga havstem-
peraturer, som i sin tur beror på
en ovanligt stark El Niño, en
omkastning av havsströmmar
och vindar som brukar komma
med några års mellanrum.

Även vid 1982-83 års starka El
Niño blektes många korallrev i
Stilla Havet. Men 1998 var första
gången som rev runt hela jorden
drabbades samtidigt.

El Niño verkar under senare år
ha kommit oftare och starkare än
förut, och det kopplas av en del
klimatforskare till den globala
uppvärmningen. 1997 var det
varmaste året som uppmätts och
sedan blev 1998 ännu varmare.

– Om blekningen är en följd av
växthuseffekten, är det fruktans-
värt allvarligt, säger Marcus Öh-
man.

Kan slå ut fisket
Det är, understryker han, inte
bara allvarligt för de djur och
växter som lever i korallreven i en
otrolig mångfald som bland an-
nat omfattar 4 000 fiskarter. Det
är också illa för de många män-
niskor som lever av fisk och an-
nat som korallreven ger: turism,
exportinkomster från akvariefis-
kar etc. Inte minst viktig är revens
roll som vågbrytare gentemot
vågor som annars kan skölja över
och erodera hela öar och stora
kustområden.

Men Marcus Öhman är ingen

Krasslig korall stort problem
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Den snabba korallblekningen slog till över hela världen under
förra året. Marcus Öhman har bland annat inventerat skadad
korall utanför Tanzania.

domedagsprofet. Dels är han
övertygad om att en del korallrev
trots allt kommer att överleva av
egen kraft, dels att vi kan hjälpa
dem att återerövra förlorade
områden.

När vi ses är Marcus Öhman
på väg till en stor konferens om
korallrevsförstöring i Sri Lanka.
En av punkterna på dagordning-
en är att skaffa sig en bättre bild
av hur stor förstörelsen är, bland
annat med satellitövervakning.
En annan är att diskutera vad
som kan göras.

– Konstgjorda rev kan man till
exempel åstadkomma med hjälp
av betongstrukturer. I institutio-
nens forskning ingår också för-
sök med att bygga korallrev. Man
fäster korallkolonier på en ställ-
ning som även kan läggas på mju-
ka bottnar där korallrev inte bil-
das normalt.

Marcus Öhman hoppas att sto-
ra korallrev ska kunna anläggas
på detta sätt inom tio år.

Kanske kan man också locka

dit fler fiskar med hjälp av så
kallade ljusfällor. De flesta av
korallrevets arter lever den första
perioden av livet fritt i oceanen
och slår sig sedan efter någon
månad ned i ett rev. Marcus Öh-
man har tillsammans med aus-
traliska kollegor visat att upp till
tre gånger mer fisklarver söker
sig till ett belyst rev.

Fredrik Lundberg

Professor i arbets-
livspedagogik
Universitetsstyrelsen beslöt
i december att utse Tom Hag-
ström till adjungerad pro-
fessor i pedagogik, med
inriktning mot arbetslivs-
pedagogiska frågor. Han ska
tjänstgöra tjugo procent vid
universitetet och professu-
ren är finansierad av Arbets-
livsinstitutet.

Efter flera års forskning om livet i korallrev har Marcus Öhman vid
zoologiska institutionen nu projekt som inriktar sig på hur man ska
återuppväcka skadade rev och även bygga upp helt nya. Det
behövs för att komma till rätta med den omfattande utslagningen
av korallrev som väderfenomenet El Niño orsakade.
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Torsdagen den 11 februari

strålar universitetets samlade
körer samman i Aula Magna till
en konsert ihop med Stockholms
universitets orkester. De 150
musikerna och körsångarna ska
bland annat framföra verket För-
klädd gud tillsammans med skå-
despelaren Ingvar Hirdwall.

– Tanken är att samla hela uni-
versitets musikliv för första gång-
en, förklarar Sara Brandell som
leder körerna Empaton och Svea
hovröst, socialhögskolans respek-
tive juridiska föreningens körer.

Hon ansvarar för kördelen av
konserten som även innehåller
naturvetarnas Grodornas kör och
samhällsvetarnas Samklang samt
den allmänna kören Frescati rös-
ter. Dessutom medverkar med-
lemmar ut Stockholms student-
sångare.

Konsertens huvudstycke blir
Förklädd gud, som Hjalmar Gull-
berg och Lars-Eric Larsson skrev
tillsammans. Texten av Gullberg
både sjungs av kören och recite-
ras av Ingvar Hirdwall.

– Vi valde Förklädd gud för att
den innehåller vacker musik, men
också har en tänkvärd text. His-
torien om hur guden Apollon
sänds ned till jorden för att arbeta

som en vanlig dräng tycker jag
påminner oss om att världen är
full av oupptäckt skönhet om
man bara ser efter, säger Olof
Hansson, som leder Stockholms
universitets orkester och som ska
dirigera stycket.

Konserten är gratis för anställ-
da och studenter. Att man inte
behöver ta betalt för biljetterna
beror på att universitetet upplåter
aulan gratis. Man står också för
andra kostnader, som arvode till
Ingvar Hirdwall och två solister.

– Det är roligt att Ingvar Hird-
wall ställer upp. Han tackade ja
direkt när vi frågade och det här
blir faktiskt en av de få saker han
är med i under året, säger Olof
Hansson.

Både han och Sara Brandell
hoppas att musikevenemang av
den här typen ska bli en tradition
och de har redan hemlig idé om
vad nästa konsert ska innehålla.

Andreas Nilsson

Gemensam körsång i Aulan

För andra året i rad gästade
nobelpristagaren i litteratur uni-
versitetets Aula Magna i sam-
band med Nobelhögtidlighete-
rna. Den åttonde december gled
den gänglige portugisen José Sa-
ramago in på aulans scen inför en
fullsatt sal. Vi som var där reste
oss och mötte honom med en
lång och intensiv applåd.

Med hjälp av tolken Kajsa Pehr-
son beskrev José Saramago sitt
författarskap. Han uppehöll sig
särskilt vid skiljetecknen. Den
som läst något av honom förstår
varför. Den som inte gjort det
har något att upptäcka. José Sa-
ramago har nämligen ett mycket
speciellt förhållningssätt till dessa
tecken och annat som vanligen
används för att strukturera skön-
litterära texter.

José Saramago är inte helt krav-
lös gentemot läsaren, men det
enda jag kan säga är: ge honom
en rejäl chans! Det är han värd,
och även du. Själv upptäckte jag

José Saramago för ”evigheter”
sedan av en i sanningens namn
genant slump. En av hans böcker
råkade av misstag bli skickad till
mig från någon av de bokklub-
bar jag med ojämna mellanrum
hemfaller åt.

Först låg den och blev dammig
i förpackningen ett bra tag. När
jag hade accepterat att den aldrig
skulle lämna huset och bli tillba-
kaskickad gav jag upp och ställde
in den i bokhyllan. Långt senare
tog jag fram den igen; en portugis
som skriver om Jesus, kan det
verkligen vara något? Det var det.
Läsningen gick lite trögt de första
tjugo, trettio sidorna vilket jag
inte behöver skämmas över. En-
ligt José Saramago själv hade även
en av hans nära vänner haft lik-
nande svårigheter. Men sedan…
Med Evangeliet enligt Jesus Kris-
tus av José Saramago hade jag fått
en av mina största läsupplevelser.

Anette Norberg-Tägt
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Saramago –
portugis som ogärna
sätter punkt

Konserten är den 11 februari kl. 19.00
i Aula Magna. Biljetterna är gratis för
anställda och studenter och kostar
60 kronor för allmänheten. De finns
i Informationsdisken utanför biblio-
teket. För mer information prata med
Madeleine Kagger på tel 718 59 79.

Frescati röster och universitetets
övriga körer har nu fullt upp
med att öva in programmet de
ska sjunga tillsammans på
konserten i mitten av februari.
Sara Brandell leder två av
körerna och ska hålla ihop
sånginsatsen i Aula Magna.

Nobelpristagaren i
litteratur José Saramago
uppskattades under
besöket på universitetet
av bland andra rektor
Gustaf Lindencrona
och prorektor Gunnel
Engwall. Tolken Kajsa
Pehrson förmedlade
författarens tankar till
publiken i Aula Magna,
även om det ibland
krävdes några förklaran-
de gester från talaren.
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– Det här ger oss en spännande
möjlighet att nå ut med forskning
till skolorna, säger filmaren och
forskaren Bengt Littorin.

Stockholms marina forsknings-
centrum (SMF) har fått pengar
från FRN för att producera en film
om Östersjön och den marina
forskningen kring livet där. Fil-
men Hälsning från havet vänder
sig i första hand till gymnasiesko-
lan, men Bengt Littorin hoppas att
den även ska an användas på
högstadiet och av folkhögskolor
och studieförbund.

– Sedan hoppas vi att filmen
bara är den första i en hel serie
om östersjöforskning.

Den första videon består av två
delar, en om Östersjön som mil-
jö, där forskare från olika ämnes-
områden ger sin syn på vad som
gör det till ett så speciellt hav.
Den andra delfilmen tar upp
blomningarna med blågröna al-
ger i Östersjön och presenterar
bland annat Jenny Degerholm

som är doktorand på botaniska
institutionen och forskar kring
hur algerna tar upp närsalter.

Filmen, som ska skickas ut gra-
tis till intresserade skolor beräk-
nas vara färdig i vår. Om det
sedan ska bli en serie med Öster-
sjöfilmer hänger på det fortsatta
intresset från skolorna. Det be-
hövs fasta prenumeranter för att
kunna genomföra projektet.

Låga produktionskostnader
Bengt Littorin som gör filmen är
själv marinbiolog och har tagit
sin lic-examen vid institutionen
för systemekologi.

– Intresset från skolan för aktu-
ell miljö- och forskningsinforma-
tion är stort, förklarar han. Pro-
blemet är bara att hitta former
som fungerar, både när det gäller
ekonomi och kvalitet.

Film som informationsmedium
anses bra, men har hittills varit
alltför dyrt. De senaste årens ut-
veckling inom digital video har
dock gjort att produktionskost-

Filmprojekt om Östersjöforskning

– De konstnärliga högskolorna i
Stockholm behöver enligt min
mening en gemensam organisa-
tion. Detta för att de ska kunna
utvecklas som högskoleutbild-
ningar med ansvar för en konst-
utbildning utöver grundutbild-
ningen och ett konstnärligt
kunskapssökande likvärdigt med
forskning.

Det säger professor Jan Ling,
tidigare rektor för Göteborgs uni-
versitet och den som utrett frå-
gan. Sekreterare i utredningen

Konstnärliga högskolor
bör samlas i en enhet

De sju konstnärliga högskolorna i Stockholm ska organiseras som en sammanhållen självständig enhet,
där de nuvarande högskolorna ingår som institutioner.

Det föreslår utredaren, professor Jan Ling, i den statliga utredningen Konst utan gränser,
som lades fram i december.

naderna bara blir en bråkdel av
det som gällde för några år sedan.
Om projektet slår väl ut kommer
man att kunna prenumerera på
en video per termin för ungefär
300 kronor. Filmprojekt är där-
för också en spännande metodut-
veckling. Om det slår väl ut har
man vunnit ett nytt medium, inte
bara för den marina forskningen
utan för forskningsinformation i
stort.

Både fakta och forskare
Varje film ska innehålla två delar
om vardera ungefär femton mi-
nuter. Detta för att ge största
möjliga flexibilitet för lärarna,
men också för att kunna fokusera
på både forskningen och männis-
korna bakom denna och samti-
digt få möjlighet att berätta nå-
got mer allmänt om havet.

– I nästa videofilm tänker vi ta
upp Östersjöns hårda stenbott-
nar och djuren och växterna som
lever där, samt presentera en del
forskningen kring dem. Längre

fram vill vi även berätta om mju-
ka lerbottnar och deras funktion
som ”historiska arkiv”, samt till
exempel presentera den lyckliga
historien om sälarna och havs-
örnarna som vi lyckades rädda
från miljögiftsdöden, berättar
Bengt Littorin.

Filmerna kommer att täcka in
både biologi, geologi och miljö-
forskning för att visa på bredden
av den marina forskningen och
ge förebilder för kommande stu-
denter. En forskares visioner och
drivkrafter kan därför vara nog
så viktiga att berätta om som de
faktiska resultaten.

Annika Tidlund
informatör vid Stockholms
marina forskningscentrum

Läs mer på SMF:s hemsida
www.smf.su.se/annons/filmen.html.
Bengt Littorin kan ge information om
filmprojektet och nås på tel 38 01 77
eller e-post: bengtl@taraxacum.com.

BILDMONTAGE FRÅN EN VIDEOFILM AV BENGT LITTORIN

har varit Lena Wollin, informa-
tionschef vid Stockholms univer-
sitet.

Utredningen är ett komplement
till den tidigare utredningen
Campus för konst, där man före-
slog ett gemensamt campus för
de konstnärliga högskolorna i
Stockholm.

Förutom samordning vad gäl-
ler bibliotek, IT med mera finns
det enligt utredningen konstnär-
liga fördelar med att dessa hög-
skolor finns nära varandra. Hit

hör det konstnärliga utvecklings-
arbetet, kontakten med övriga
högskolor i Stockholm och möj-
ligheten att utveckla gränsöver-
skridande utbildningar utöver
nuvarande grundutbildningar. I
utredningen föreslås också att ett
särskilt vetenskapsområde för
konst etableras.

– De konstnärliga högskolorna
har också uttryckt en ambition
att i samverkan med det omgivan-
de samhället profilera Stockholm
som ett nationellt och internatio-

nellt konstnärligt centrum, säger
Jan Ling.

De högskolor som enligt utred-
ningen ska ingå i ett campus är
Danshögskolan, Dramatiska in-
stitutet, Konstfack, Kungliga
konsthögskolan, Kungliga musik-
högskolan i Stockholm, Opera-
högskolan i Stockholm samt Tea-
terhögskolan i Stockholm.

Tommy Ringart
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På dagarna ansvarar hon för jäm-
ställdheten på universitetet, på
kvällarna blir hon hovdam på
Operan. Sedan 1972 är perso-
nalbyråns Janet Blank statist på
Operan. Hon har föreställt allt
från bondkvinna till prästinna.

– Jag tycker mycket om klassisk
musik och att få klä ut mig. Som
ung hade jag teaterdrömmar. Jag
gick på Calle Flygares Teatersko-
la och dansade balett, men mina
föräldrar var inte vidare pigga på
mina karriärplaner, så de fick
stanna vid drömmar, säger Janet
Blank.

Förutom uppgiften som en av
universitetets jämställdhetsansva-
riga arbetar hon vid personal-
byrån, bland annat med ansvar
för handläggning av prefektut-
nämningar.

– När jag blev erbjuden att
vara statist på Operan tyckte jag
att det var jättekul. Här får jag
utlopp för min dramatiska ådra.
Hela atmosfären på Operan är
speciell. Att få medverka tillsam-
mans med de stora stjärnorna
och på nära håll få ta del av
föreställningarna är en fantastisk

Ny professor
Kristina Svartholm har ut-
nämnts till professor i svenska
som andraspråk för döva. Profes-
suren, som är den första i sitt slag
i världen, är placerad vid Institu-
tionen för nordiska språk. Hon
disputerade 1978 vid Stockholms
universitet på en avhandling om
bestämd och obestämd artikel i
svenska och i svenskt barnspråk
och har därefter varit verksam
som universitetslektor vid insti-
tutionen. Hon har innehaft en
rad förtroendeuppdrag inom uni-
versitetet och är sedan 1988 re-
presentant för de anställda
(SACO) i universitetsstyrelsen.

Utöver sin forskning inom området har Kristina Svartholm byggt upp
grundutbildning i ämnet för döva studerande. Hon har också ägnat sig
åt ett omfattande utåtriktat arbete med forskningsinformation, rådgiv-
ning med mera inom och utom Sverige och haft en rad expertuppdrag,
även internationella, i frågor kring dövas tvåspråkighet.

Dövas speciella villkor för språkinlärning, liksom teckenspråkets
annorlunda uppbyggnad, ger helt nya infallsvinklar för studiet av
svenska. En delaspekt tas upp i ett HSFR-projekt som Kristina
Svartholm för närvarande arbetar med, Perspektiv i svensk skrift
gentemot teckenspråk. Projektet tar också upp frågor kring översätt-
ning mellan språken. Ett annat viktigt delområde för forskningen
gäller hur döva kan lära sig läsa och skriva utan att ha tillgång till talet.
Den tillämpade forskningen är här betydelsefull för att dövundervis-
ningen ska kunna utvecklas vidare och Sverige behålla sin ledande
position inom området.

Agneta Paulsson

känsla.
Själv tänker hon aldrig på att

det finns en stor publik som tittar
och det bekommer henne inte att
skrida över scenen alldeles ensam
i strålkastarljuset.

– Jag lever mig in i det jag gör.
Även om jag som statist inte har
någon framträdande roll så gäller
det ändå att göra sitt jobb så bra
det bara går.

Att statera tar mycket tid i an-
språk. Det är repetitioner och
periodvis föreställningar så gott
som veckans alla dagar. Det hän-
der att Janet Blank måste ta ledigt
från sitt ordinarie arbete ett par
timmar när Operan kallar, så
många andra fritidsintressen är
det inte tal om.

– Nej, det är många aktiviteter
jag missar. Men det är det värt,
säger Janet Blank. Och så länge
arbetet på universitetet inte blir
lidande så fortsätter hon.

Madeleine Salomon

Universitetets jämställda hovdam
på Operan
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Ibland tar Janet Blank ledigt från personal-
byrån och beger sig till Operan. Där byter
hon om och blir statist, här inför föreställ-
ningen Meyerling. FO
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För forskning/studier inom naturvetenskap , matematik
och medicin  under kalenderåret 1999 utlyser
Kungl. Vetenskapsakademien :

Forskarstipendier i Japan
för vistelse i 2 veckor–10 månader

Postdoc stipendier  i:
Israel  i 12 månader / Japan  i 12–24 månader /
Sydafrika  i 12 månader

Anslag för projektsamarbete  med
Polen, Storbritannien och Ungern

Ansökningar för ovanstående stipendier och anslag skall vara
Kungl. Vetenskapsakademien tillhanda senast den 26 februari 1999 .

För ytterligare upplysningar och ansökningsblanketter kontakta:
Kungliga Vetenskapsakademien, Sascha Edblad, Box 50005,
104 05 Stockholm, Tel. 08-673 95 00, e-post sascha@kva.se

Använd insidan!
Glöm inte att besöka insidan för
att hitta senaste nytt om univer-
sitetet. Du kan också köpa ny
cykel eller sälja katten. Boka kon-
ferens och leta stipendier.
Adress: www.insidan.su.se.

Fortsatta förhandlingar
för fotograferna
Flera har hört av sig och undrat vad
som händer med universitetets fo-
toavdelning. SU-nytt kontaktade
tekniska byråns chef Fredrik Hjortz-
berg-Nordlund för att få svar:

–␣ Förhandlingarna är ännu inte
slutförda för samtliga fotografer
vilket innebär att jag för dagen
inte kan ge exakt besked om när
fotoavdelningen läggs ned. Att
den läggs ned står dock helt klart.

Fortfarande kan dock institu-
tionerna anlita fotoavdelningen
som tidigare.

SU-Nytt återkommer med en

utförligare artikel om fotoavdel-
ningens nedläggning såfort för-
handlingarna är slutförda.

Den som behöver få fotoarbe-
ten utförda kan således fortfa-
rande anlita fotograferna. Tele-
fonnummer är som tidigare,
16 3603.
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Med ett fackeltåg genom
Norrköpings gamla industriland-
skap avslutades första dagen på
nätverksträffen för unga admi-
nistratörer i Campus Norrköping.
Omkring 70 unga administratö-
rer från universitet och högskolor
i hela landet träffades i början av
december för att utbyta erfaren-
heter.

Idén till nätverket kommer från
Maria Johanson vid Stockholms
universitet, som funderade över
hur unga administratörer skulle
kunna få kontakt med andra unga
inom högskolevärlden. Ett nät-
verk skulle ge möjlighet att träf-
fas för att utbyta erfarenheter.

Förra våren arrangerades den
första nätverksträffen för unga
högskoleadministratörer vid
Stockholms universitet, då admin-
istratörer från högskolor i hela
landet samt Oslo och Helsingfors
träffades under två dagar för att
knyta kontakter.

För den andra träffen stod nu
Linköpings universitet som värd
och mötet var förlagt till Norrkö-
pings nyinvigda campus, som gav
den en vacker inramning. Cam-
pus Norrköping är en ny ”filial”

till Linköpings universitet, belä-
get mitt inne i industrilandskapet
i centrala Norrköping, ett områ-
de som till för inte så lång tid
sedan var otillgängligt och för-
fallet.

Till träffen hade alla de som
deltog i Stockholm inbjudits.
Dessutom hade också en inbju-
dan gått ut till alla högskolor i
Sverige. Många av de som deltog
i Norrköping hade också varit

med i Stockholm.
Föreläsningar om mentorskap

och en mängd gruppdiskussioner
stod på det varierade program-
met. Vid några av diskussionerna
deltog ett antal ”seniora” admi-
nistratörer från Linköpings uni-
versitet, som kunde dela med sig
av sina erfarenheter och som kan-
ske också fick möjlighet till in-
blick i hur den yngre generatio-
nen resonerar.

Ungt nätverk besökte nya Campus Norrköping
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Jag föreslår att den platta fasa-
den mot söder på A-huset munt-
ras upp med universitetets vack-
ra märke i blått. Detta borde
göra att passerande och besö-
kare bättre kan lokalisera uni-
versitetet och ej tror att man
hamnat i någon trist förort.
Bildmontaget är ett konkret

A-märk universitetet!
förslag till hur vi kan förbättra
vår samverkan med det omgi-
vande samhället, enligt den så
kallade tredje uppgiften. Kost-
naden för att genomföra skylt-
ningen borde ej vara avskräck-
ande.

L. E. Göran Eriksson
lektor i biofysik

 I N S Ä N D A R E     I N S Ä N D A R E     I N S Ä N D A R EFriska ledargestalter
I februari startar landets första
högskolekurs för aerobicsledare.
Kursen är ett samarbete mellan
psykologiska institutionen vid uni-
versitetet, Karolinska institutet,
Idrottshögskolan i Stockholm samt
Stockholms studenters idrottsför-
ening (SSIF). Till kursen antas cir-
ka 30 deltagare, men redan nu står
över hundra på kö. Kursen som är
på 6 poäng består av fyra olika
moment; ledarskapets psykologi,
anatomi, fysiologi samt tillämpat
ledarskap för aerobics.

 – Att göra detta till en högs-
kolekurs är ett sätt att göra aero-
bicsen erkänd. Det har länge fun-
nits privata kurser för aerobics-
ledare. Många studenter har gått
dessa vid sidan av sina ordinarie
studier. Nu vill vi ge dem en
möjlighet att tillgodoräkna sig
poäng för utbildningen. Det höjer
också statusen på ämnet, säger
Björn Almqvist, idrottslärare och
kursansvarig på SSIF och tillägger
att detta blir en akademisk kurs
med experter som undervisar
inom de olika områdena.

  Karolinska institutet och
Idrottshögskolan kommer att
hålla kurserna i anatomi och fy-
siologi. Från psykologiska insti-
tutionen håller lektor Pär Petters-
son i ämnena praktisk och teore-
tisk ledarkunskap.

 – Framförallt ska studenterna
få lära sig vad det innebär att
vara ledare i ett socialt samman-
hang och hur man motiverar och
engagerar en grupp, säger han.

Studenterna kommer också att
delas in i smågrupper där de får
möjlighet att genom gruppöv-
ningar träna sig i ledarskap.

 – En av de viktigaste kunska-
perna för en idrottsledare är fak-
tiskt att veta hur man ska bete sig
i en grupp,med de olika variatio-
ner som varje individ represente-
rar, säger Pär Pettersson.

Madeleine Salomon

Mer än 70 personer från hela Sveriges högskolevärld dök upp
under mötet för unga administratörer i nya Campus Norrköping.
Nätverket har sin vagga här vid universitetet och är tänkt att stötta
yngre handläggare.
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Den nya kursen för aerobics-
ledare innehåller bland annat
moment om hur man motiverar
och engagerar en grupp. Viktig
kunskap när mjölksyran sätter
in hos deltagarna.

Diskussionerna under träffen
var engagerade, vilket också av-
speglade sig på den avslutande
diskussionen om nätverkets fram-
tida inriktning. Nätverket kom-
mer även i fortsättningen att
fungera som ett forum för kom-
petenshöjning, ge möjlighet till
erfarenhetsutbyte och vara en
plattform för att knyta kontak-
ter. Mellan träffarna kommer en
informationsgrupp att stå för kon-
tinuiteten.

Tanken är också att någon ny-
het skall kunna presenteras vid
träffarna, till exempel tänkbara
förändringar eller kommande för-
slag inom högskolevärlden. Infor-
mation som de unga administra-
törerna kanske blir först med att
känna till vid sitt lärosäte.

Norrköpingsträffen förde ock-
så med sig att nätverket fick ett
namn: Imse. Efter det lyckade
arrangemanget är det nu Göte-
borgs tur att ta över, där nästa
träff kommer att anordnas i ok-
tober 1999.

Kersti Bergman
planeringsenheten
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Inga Lewenhaupt lämnar ef-
ter närmare trettio år sin tjänst
som lektor i teatervetenskap för
att bli chef för Drottningholms
teatermuseum, innefattande nor-
ra Europas största teaterarkiv och
bibliotek. Trots att hon fått sitt
drömjobb så är det ändå med
blandade känslor hon nu tar far-
väl av sina arbetskamrater.

– Det känns faktiskt hemskt
konstigt att lämna universitetet.
Men jag hoppas att jag även i
fortsättningen kommer att ha
kontakt med musik- och teater-
studenterna, säger Inga Lewen-
haupt.

När vi träffas i arbetsrummet i
Bloms hus är hon i färd med att
packa ihop sina tillhörigheter. På
skrivbord och bokhyllor råder ett
milt kaos. Om tre månader vän-
tar alltså nya uppgifter.

– Det nya jobbet innebär verk-
ligen en enorm utmaning. Inte
minst för att bidragen till  teater-
museumet dras in från alla håll.
I sommar ser det ut att bara bli
åtta föreställningar på slottstea-
tern. Och Nationalmuseum åter-
tar sina utställda gravyrer.

Men det senare är inget som
oroar henne. Tvärtom så ser hon
det som en möjlighet till föränd-
ringar. Det mesta av museisam-
lingarna ligger magasinerade, så
hon drömmer om att få nya ut-
ställningslokaler till exempel på
Skeppsholmen. Men teaterns brist
på pengar kan bli ett problem.

Levande tea-
termuseum

– Drar man in
för mycket och
slutar att ge fö-
res tä l ln ingar
försvinner ju
detta fantastiska
kulturarv i kun-
nande om äldre
dans och opera.

– Jag tycker det
är oerhört viktigt
med ett levande
museum.

Inga Lewen-
haupt brinner för
teater, film och
musik. Det är
hennes liv. Och
det var ett möte i
barndomen med
Agne Beijer, pro-
fessor i teaterhis-
toria, som först

väckte hennes stora intresse för
dessa ämnen och som så småning-
om tog henne till universitetet.

– Jag började
läsa vid universi-
tetet 1960 och tog
en fil kand i teater-
historia, musik-
forskning, konst-
historia och ita-
lienska.

Inga Lewen-
haupt berättar
också att hon är
utbildad konsert-
pianist.

– Förr antogs
inga flickor till
kompositionsut-
bildningen på Mu-
s ikhögsko lan .
Men jag fick följa
några av tonsätta-
ren Karl-Birger
Blomdahls semi-
narier ändå.

Inga Lewen-
haupt var under

en tid redaktionssekreterare på
tidskriften Nutida Musik. Efter
det  började hon skriva klart sin
uppsats i teaterhistoria, vilket led-
de till att hon 1969 blev studie-
vägledare och lärare vid univer-
sitetets musik- och teaterveten-
skapliga institutioner.

– Jag tillhörde första kullen stu-
dievägledare. Den förvaltnings-
utbildning vi fick var verkligen
gedigen. Vi lärde känna varan-
dras ämnen och jobbade mycket
över ämnesgränserna, något hon
menar att hon haft glädje av i sitt
jobb.

– Jag har alltid känt en samhö-
righet med hela universitetet både
humaniora och naturvetenskap.
Därför är jag glad att se att alla
forskningsgrenar nu börjat sam-
arbeta.

Inga Lewenhaupt blev den för-
sta ordföranden i studievägledar-
föreningen och hon var med och
skapade de första studieplanerna
för filmvetenskap och dramatik.
I meriterna ingår också att hon

lett operaaftnar vid Folkuniver-
sitetet och undervisat i operahis-
toria vid Operahögskolan. 1988
disputerade hon i teatervetenskap
på en avhandling om operasång-
erskan Signe Hebbe och de senas-
te åren har hon forskat om svensk
skådespelarkonst.

För två år sedan var Inga Le-
wenhaupt på väg att bli uppsagd
från sin tjänst som lektor. Plöts-
ligt fanns inget behov för hennes
kunnande. Men när Kulturhu-
vudstadsåret inleddes blev hon
tillfrågad av informationsenhe-
ten om hon ville bli projektledare
för universitetets deltagande.

Nöjd med kulturåret
– Jag blev förstås överlycklig.
Men efter en lång förberedelsetid
kom det som en kalldusch att vi
fick så lite pengar för våra aktivi-
teter från K´98. Drygt tvåhundra-
tusen kronor för alla aktiviteter
inklusive Vetenskapsfestivalen.
Ändå har vi tack vare stora upp-
offringar från institutionerna kla-
rat av det bra. Det är förvånans-
värt lite som behövt ställas in.
Mest sörjer jag att kulturnatten
på biblioteket med poesiuppläs-
ningar och musik inte blev av.
Några föreläsningsserier har
också minskat i omfång. Annars
har vi haft ungefär 350 olika
aktiviteter, allt ifrån föreläsning-
ar och symposier till utställning-
ar och exkursioner.

Inga Lewenhaupt berättar att
det redan från början fanns ett
hårt motstånd från Kulturhuvud-
stadsårets kansli att betrakta ve-
tenskap som konst. Själv tycker
Inga Lewenhaupt att all forsk-
ning är kultur.

– Kansliet ansåg att vi tog pengar
från konstnärerna och gav till ve-
tenskapen. Jag menar att konst och
vetenskap bör mötas. Det tycker
jag vi lyckades visa under Veten-
skapsfestivalen, där till exempel
botaniken och fysiken levandegjor-
des med hjälp av illustrationer.

Inga Lewenhaupt är i alla fall
glad att den kritik som riktats mot
Kulturhuvudstadsåret inte drab-
bat universitetet. Just nu sitter hon
och arbetar med utvärderingen.
Sedan är det som sagt bara att ge
sig i kast med de nya uppgifter som
väntar och som förhoppningsvis
innebär att hon får ha fortsatt kon-
takt med och stötta teaterstuden-
terna från universitetet.

Madeleine Salomon

Profilen:
Namn: Inga Lewenhaupt
Född: 1941 i Stockholm
Bostad: Lärkstan på Öster-
malm
Familj: Maken Eric, döttrar-
na Ulrika och Christina, fyra
barnbarn samt Falstaf en stor
Old English Sheepdog
Senast lästa bok: En bok om
Strindberg från 1920 av Nils
Erdmann
Senast sedda teater: Den
goda människan från Sezuan
Favoritmaträtt: Friterad
camembert med rött portvin
Fritidsintressen: Mitt jobb är
min hobby. Annars att spela
piano, dansa och åka slalom

Efter K´98 hamnar hon på museum


