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Hon höjer gärna glaset – Sidan 16

S TOCKHOLMS      UN IV ERS I T E T S   

Ett campus med mångfald
Blandningen av stramt och levande, natur och kultur gör Frescatis campus unikt. Till viss del liknar universitetet mer

ett amerikanskt campus än ett klassiskt europeiskt lärosäte. Men samtidigt är det öppnare än ett slutet campus,
här är alla välkoma in enligt Thomas Hall, redaktör för boken Frescati – Huvudstadsuniversitet och arkitekturpark.

Sidorna 8– 9

Intervju med
utbildningsministern
Thomas Östros första utåtriktade
aktivitet som utbildningsminister
blev att besöka Studentpalatset
för Stockholms studenter. SU-Nytt
fick tillfälle att fråga honom om
framtiden och Thomas Östros
svarade att forskningspolitiken
kommer bli en viktig fråga under
hans fyra ministerår. Han gjorde
också klart att de stora högsko-
lorna ska utgöra forskningens
ryggrad även framöver.

Sidan 2

Enkät visar på många
trötta lärare
Många äldre universitetslärare kän-
ner sig både fysiskt och psykiskt
trötta efter en normal arbetsdag.
Det konstateras i en ny rapport från
SULF. I en enkätundersökning har
300 lärare tillfrågats om hur de
upplever sin arbetssituation. Mer
än hälften av de som svarade på
enkäten upplever att arbetsbelast-
ningen är ”besvärande stor” eller
att de är ”på gränsen till överan-
strängda” efter en arbetsdag.

Sidan 6

Universitetet släpper
inte studenterna
Stödföreningar med gamla stud-
enter är vanliga vid utländska uni-
versitet. Nu föreslås även univer-
sitetet få en egen sådan så kallad
alumniförening.

– Vi ligger helt rätt i tiden. Tan-
ken är att bygga upp ett kontakt-
nät med före detta studenter för
att få en länk mellan universitetet
och det omgivande samhället,
säger Elisabet Rendahl vid infor-
mationsenheten.

Sidan 11

Ny doktorandhöjdare
vid universitetet
Ordföranden i Sveriges Doktoran-
der, doktorandernas intresseorga-
nisation, sitter sedan i somras på
universitetet. Christina Helgesson
är själv doktorand vid juridiska in-
stitutionen och tror att en av de
viktigaste frågorna blir att se över
vilka konsekvenser den förändrade
forskarutbildningen får.

– Det finns också ett ganska stort
missnöje med hur doktorandutbild-
ningen fungerar, säger hon.

Sidan 5
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Thomas Östros tror att forsknings-
politiken blir en viktig fråga under
sina fyra ministerår. Han gjorde
också klart att de stora högskolorna
ska utgöra forskningens ryggrad
under besöket i det nya Student-
palatset för Stockholms studenter,
vilket var Thomas Östros första ut-
åtriktade aktivitet som utbildnings-
minister.

– Jättekul, sådana här samlings-
platser behövs för studenterna.
Idag vill de plugga tillsammans
och det är också viktigt att stu-
denter från olika högskolor ges en
möjlighet att känna sammanhåll-
ning, kommenterade han efter en
rundvisning under invigningen av
Studentpalatset.

Thomas Östros diskuterade stu-
dentfrågor med ordförandena från
studentkårerna vid universitetet
och KTH samt den centrala stu-
dentkåren SSCO. Bland annat togs
bristen på studentbostäder upp
och trenden att studenter därför
väljer bort Stockholm som studie-
ort. Ett hinder för att bygga billi-
ga studentrum är byggnormer som
säger att kök och sovrum inte får
finnas i samma rum.

– Då måste våra riksdagsrum vara
olagliga, kommenterade Thomas
Östros, som var påtagligt avslappad
under besöket.

Efter snittar, skumpa och stu-
denter fick SU-Nytt möjlighet att
ställa några frågor.

Du har själv en forskarkarriär
bakom dig, hur påverkar det dig
som utbildningsminister?

– Jag skrev en lic-avhandling
i nationalekonomi i Uppsala för
några år sedan. Det är en bra
erfarenhet, men jag känner mig
trygg i mig själv och tycker inte att
en sådan bakgrund är något krav
för den här posten.

Hur länge tog du på dig för att
bli klar?

– Jag började med arbetet 1990
och blev klar med min lic. 1994.

Då höll du alltså inte den tids-

ram som finns idag?
– Nej, men jag syss-

lade även med andra
saker, bland annat
undervisade jag och
arbetade som forskar-
assistent.

Anser du att de nya
tidsramarna är realis-
tiska?

– Ja, men då krävs att
man kan koncentrera
sig på sitt arbete och
inte splittras på andra
uppgifter, som att
tvingas undervisa för
mycket för att klara sin
ekonomi.

En het fråga under
din föregångare Carl
Thams tid har varit
kontroversen mellan
satsningar på små och
stora högskolor. Hur
ser du på den?

– Jag tycker inte att de stora
högskolorna har fått hålla igen i
och med utbyggnaden av de min-
dre regionala högskolorna. Och
det är inte heller meningen. De
stora högskolorna är nationellt
mycket viktiga. Det är här mer-
parten av frontlinjeforskningen
måste bedrivas, eftersom det är
dyrt att bygga upp den utrustning
och kompetens som krävs.

Går det att säga att de mindres
främsta mål är undervisning,
medan forskningen ska ligga på
större högskolor?

– Nej, det är samtidigt viktigt
att lärarna på mindre högskolor
har en förankring i forskningen.
Men de stora högskolorna måste
vara forskningens ryggrad.

Och pengarna räcker för allt
det, ni tvingas inte välja?

– Nej det anser jag inte. Men
självklart är det svårt och vi har ju
också tvingats göra besparingar
när Sverige har haft en ansträngd
ekonomi.

Från årskiftet blir det enklare
att ansöka om professors titel.

Kommer extra medel att skju-
tas till från staten för att klara av
eventuella löneökningar?

– Frågan om professorernas lö-
ner måste lösas av de inblandade
parterna, så jag ger mig inte in i
någon diskussion om finansiering-
en. Idag är det dessutom många
områden som vill ha extra medel.

Ökad jämställdhet var en fråga
som engagerade Carl Tham. Vad
är din åsikt?

– Det är en mycket viktig fråga,
men problemen med den skeva
fördelningen löser vi inte bara på
professorsnivå. Kvinnorna måste
släppas fram redan under utbild-
ningen. Visst är det positivt att det
nu examineras fler kvinnor och
att de kvinnliga doktorerna blir
fler, men det gäller att ligga på
högskolorna så att frågan hela
tiden bevakas och debatteras.

Ser du någon annan fråga som
kommer att vara viktigt framöver?

– Forskningspolitiken kommer

Östros besökte Stockholms studenter först
Utbildningsministern intervjuad om sina nya uppgifter

att bli en tongivande fråga under
den här mandatperioden. Här
kommer nog en debatt igång i och
med rapporten Forskning 2000
som blir klar i november. Vi ska
också se över studiemedelssys-
temet.

Tiden med Carl Tham som ut-
bildningsminister har innehållit
många upprörda diskussioner.
Kommer dina fyra år också att bli
stormiga?

– En orsak till de upprörda käns-
lorna har varit de besparingar som
krävts, det har märkts även inom
andra områden. Carl Tham ge-
nomförde också flera stora refor-
mer. Men jag skyr inte att hamna
i debatt. Dessutom är jag ganska
van vid det från min förra post
som skatteminister, säger Thomas
Östros med ett snett leende innan
han försvinner ut från Student-
palatset.

Andreas Nilsson
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Nyblivne utbildningsministern Thomas Östros besökte Studentpalatsets
invigning i oktober. Frågor som rör studenterna i Stockholm togs bland
annat upp av studentkåren SSCO:s ordförande Joakim Runnedal.
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– Jag tycker mig se ett trendbrott
vid det senaste höstintaget. Få kur-
ser gick med tomma platser men
även på många av de populära
kurserna fick man leta sig långt ner
i reservlistorna för att fylla alla plat-
ser. Det berättar Åsa Scocco, antag-
ningshandläggare på Studentbyrån.

Den trend som funnits med färre
sökande till både höst och vår-
intag bekräftas av de senaste siff-
rorna för vårens intag. Totalt har
omkring 26 000 sökt universite-
tets linjer och kurser i vår. Förra
våren sökte 27 500.

Arne Olsson-Laurin, chef på Stu-
dentbyrån, tror att en bidragande
orsak till att det var svårare att
fylla platserna till höstintaget kan
vara att de som sökte var mer
osäkra och ville hålla olika alter-
nativ öppna in i det sista.

– Arbetsmarknaden kanske ock-
så har börjat bli något bättre för
ungdomar. Dessutom börjar års-
kullarna för de åldersgrupper som
nu inleder sin universitetsutbild-

ning minska, påpekar han.
Men det är inte bara universite-

tet som drabbats av problem med
att fylla sina kurser vid de första
intagen. Arne Olsson-Laurin be-
rättar att det är en trend från
högskolor över hela landet.

I år testade man en ny modell
för att kalla reserverna till vissa
kurser. De har tidigare kallats
ganska sent till uppropet. Till höst-
intaget i år fick de besked redan i
juni om att de skulle infinna sig till
uppropet för årets hösttermin.

– Det var många som istället
glömde bort att komma, berättar
Arne Olsson-Laurin.

Många reserver antagna
En av de linjer som hade problem
med att fylla sin platser var den
populära juristlinjen. Över
2 500 behöriga sökande tävlade
om de 310 platserna. Men hela 90
av dessa platser intogs till slut av
reserver eftersom så många av dem
som antogs i första och andra
omgången hoppade av. För att

fylla platserna fick man i vissa
kvotgrupper gå ner till över hund-
ra i reserver, vilket Åsa Scocco
betecknar som ett mycket högt
reservnummer.

Mona Åstrand, studierektor på
juridiska institutionen, berättar att
det även på de fristående kurserna
var svårt att fylla alla platser.

– Till en del kurser fick vi ta till
hela reservlistan, vilket är ganska
ovanligt.

Hon saknar en samkörning för
att få bättre information om vad
studenter sökt även på andra hög-
skolor. Det skulle ge en indika-
tion om vilka problem man kom-
mer att få med att fylla kurser,
vilket i sin tur ger en vink om hur
många reserver man behöver kal-
la till uppropet.

– Jag tror att för juridiska insti-
tutionens del så får vi kalla många
fler reserver till första reservupp-
ropet, ja kanske rentav alla på
reservlistorna, säger hon.

Tommy Ringart

Näringslivets behov av kvalificerad
arbetskraft i stockholmsregionen är
inte tillfredsställt. Det är en av slut-
satserna i det förslag till närings- och
sysselsättningspolitiskt program för
Stockholm, som Stadsledningskon-
toret tillsammans med SML (Stock-
holms Mark och Lokaliseringsbolag)
lade fram i slutet av augusti.

I det politiska programmet före-
slås bland annat att ett forum med
representanter för universitet och
högskolor i Stockholm och med
representanter för staden skall in-
rättas. Syftet är att analysera och
föreslå åtgärder för att tillgodose
näringslivets behov av kvalifice-
rad arbetskraft.

Programmet från Stockholms
kommun tar upp en rad aspekter
på näringsliv och sysselsättning.
Här berörs allt från transport-
system till hur Stockholms skön-
het kan marknadsföras. En av
punkterna är staden som kun-
skaps- och vetenskapsstad. Bland
annat konstaterar man där att
Stockholm med sina 70 000 stu-

denter är Sveriges största univer-
sitets- och högskoleregion.

Ett av förslagen i programmet
är att staden genom att bilda opi-
nion ska verka för att fler platser
för högskole- och forskarutbild-
ning förläggs till stockholms-
regionen.   I första hand gäller det
naturvetenskap och teknik, där
man tycker sig se det största beho-
vet av arbetskraft. Men det gäller
också att få gymnasieungdomar
intresserade av dessa ämnen. Ett
sätt att väcka detta intresse är
enligt programmet att bygga ett
Science Center i Stockholm.

Man konstaterar också att fler
studentbostäder behöver byggas
(se även artikel sid 7).

Samarbete betonas
Det närings- och sysselsättnings-
politiska programmet pläderar
också för mer samarbete mellan
näringsliv och högskolesektorn.
Idag är det framför allt de stora
företagen som har denna typ av
samarbete. Staden ska verka för
att även de små och medelstora

företagen hittar samarbetsformer
med stockholmsregionens univer-
sitet och högskolor. En form av
mötesplatser man speciellt lyfter
fram är teknologiparkerna. För-
utom de tre som redan finns; Stiftel-
sen Electrum, Novum Forsknings-
park och Stockholms Teknikhöjd
AB, ska staden verka för att fler
teknologiparker etableras.

Kommunstyrelsen ska också
enligt ett av förslagen, tillsam-
mans med Länsstyrelsen i Stock-
holm och Teknikbrostiftelsen, ta
fram ett program för samverkan
mellan högskolor och näringsliv i
Stockholms län.

Leif Lindfors, förvaltningschef
på universitetet, har varit med och
lämnat synpunkter i slutskedet av
programmets urformande:

– Programmet innebär ett myck-
et positivt nytänkande från kom-
munen genom att man på det här
sättet tar in universitet och hög-
skolor när man diskuterar den
framtida arbetsmarknaden.

Tommy Ringart

Svårigheter med att fylla
kurserna under hösten

Närings- och sysselsättningspolitiskt program för Stockholms stad:

Ökat behov av
kvalificerad arbetskraft

Inga överraskningar
i statsbudgeten
Årets statsbudget innehåller inga
större överraskningar för univer-
sitetets del. Ett litet påslag på om-
kring 0,5 procent är utdelningen,
men kostnadsökningarna kommer
att bli större.

–␣ Lönekostnaderna kommer till
exempel att öka med minst 2,5
procent. Den halva procentens på-
slag räcker inte egentligen. Det blir
det vanliga gnetandet eftersom vi
får en otillräcklig kompensation
för våra kostnadsökningar, tror
förvaltningschef Leif Lindfors.

En punkt som Leif Lindfors tyck-
er är glädjande är att stödet till
studenter med funktionshinder
ökat med fem miljoner kronor till
14,5 miljoner för 1998. Universi-
tetet samordnar dessa resurser för
hela landet.

Universitetet får totalt 664,5
miljoner kronor för grundutbild-
ningen och 787 miljoner för forsk-
ning och forskarutbildning i stats-
budgeten för 1999.

När det gäller universitetets egen
budget för 1998 ser den enligt Leif
Lindfors ut att vara i balans.

– Ekonomin ser bra ut och prog-
nosen tyder på ett nollresultat,
säger han.

För att läsa budgetpropositio-
nen gå till www.regeringen.se/
info_ rosenbad/departement/
finans/prop9899_1/index.html.
Utgiftsområde 16 rör utbildning
och universitetsforskning.

Tommy Ringart

Årsrapport från
Högskoleverket
Högskoleverkets årsrapport för
1997 har skickats ut till alla pre-
fekter och enhetschefer. Den finns
också tillsammans med en tabell-
bilaga, en kortversion och en eng-
elsk sammanfattning på informa-
tionsenheten, Bloms hus.

Föreslå kandidater
till Rosénpriset
Forskningsrådsnämnden vill ha
förslag till mottagare av 1998 års
Nils Gustav Rosénpris. Priset är
till för att premiera framstående
populärvetenskapliga informa-
tionsinsatser och prissumman är
på 50 000 kr. Förslag på pris-
tagare ska följas av en kort moti-
vering och vara FRN tillhanda
senast den 1 december 1998.
Nomineringen skickas till Hele-
na Nilsson, ordförande i FRN
eller Arne Jernelöv, huvudsekre-
terare i FRN.
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I början av oktober invigde dåva-
rande utbildningsministern Carl
Tham ett nytt nationellt resurs-
centrum för svenska som andra-
språk och svenska för invandrare.

Allt fler barn har idag föräldrar
med andra modersmål än svenska.
Det ställer nya krav på skolorna
och lärarna som ska förmedla det
svenska språket.

– Behovet av det här centrat är
mycket stort. Kunskaperna ute bland
lärare och på kommuner är ofta
dåliga om vad som är speciellt vid
den typen av undervisning, förkla-
rar professor Kenneth Hyltenstam.

Han är föreståndare för Cent-
rum för tvåspråkighetsforskning
vid universitetet och har tillsam-
mans med Inger Lindberg varit
med och byggt upp centret som är
placerat vid Lärarhögskolan. De
sitter också med i den lednings-
grupp som även i forstsättningen
ska vara med och se över inrikt-
ningen på arbetet som bedrivs.

– Centret ska förmedla kontakter
mellan forskare och praktiker. Cen-
trum för tvåspråkighetsforskning
ska dessutom vara värdinstitution
för dem som vill fördjupa sig i äm-
net, säger Kenneth Hyltenstam.

Det nya centret består av fem
personer och ska fungera som en
resurs för kommuner och skolor
ända från förskolan upp till vuxen-
utbildningen. Att intresset för cen-
trets verksamhet är stort märktes
inte minst under invigningen. Över
1 200 personer trängdes i Aula
Magna och ändå var det 400 som
inte fick plats. Men att många är
intresserade räcker inte för att lösa
problematiken enligt Kenneth
Hyltenstam.

– Det finns redan centrala do-
kument och målsättningar inom
området, men inte alla kommu-
ner och skolor uppfyller sina åta-
ganden. Främst för att det saknas
lärare som är utbildade i ämnet.

Andreas Nilsson

Centrum för svenska
som andraspråkFO
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Tips till er som inte var där:

Missa inte
nästa kalas!

När universitetet firade sitt 120-årsjubileum innehöll programmet i aulan
allt från en fantastisk fysikföreläsning till roliga tal, körsång och spex.
Universitetet fick dessutom motta Stockholmspriset för Aula Magna.

Därefter vidtog mat och dans till sena natten. Musiken stod Holger
Larsen, prefekt på muiskvetenskapliga institutionen och hans band för.
Tyvärr inte dokumenterat, men undertecknad kan lova att det var
rackarns roligt. Alltihop.

Födelsedagen inleddes med ett symposium kring boken Frescati –Huvud-
stadsuniversitet och arkitekturpark. Läs mer om detta på sidorna 8 – 9.

Anette Norberg-Tägt

Kårsdraget var i riktigt god form denna oktoberkväll när universitetet
firade 120 år.

En nöjd Ralph Erskine och en ännu nöjdare rektor mottog Stockholms-
priset för Aula Magna ur Handelskammarens ordförande Rutger
Barnekows hand. Stockholmspriset är instiftat av Svenska Dagbladet
och Handelskammaren och delas ut till den som gjort den bästa
insatsen för att försköna Stockholmsmiljön.

Universitetet bör
synas mer i media
Att universitetet mer och mer syns i
media har vi på informationsenhe-
ten noterat. Det handlar inte bara
artiklar om forskning och utbild-
ning, utan även om att forskare och
andra vid universitetet medverkar
i olika media.

Hur syns då universitetet i media?
Och vad är det som skrivs? Infor-
mationsenheten prenumererar på
pressklipp och har nu gjort en
analys av första halvårets klipp.

Av de 420 artiklar från såväl
dags- som kvällspress, veckopress
och facktidskrifter finns nästan
hälften i landsortstidningar, många
förmedlade via TT och FLT, För-
enade landsortstidningar. Flest
artiklar kommer från den sam-
hällsvetenskapliga fakulteten,
främst företagsekonomi, psykolo-
gi och sociologi.

Bland artiklarnas tio i topp-lista
märks vetenskapsfestivalen, akryl-
amidens farlighet i samband med
skandalen på Hallandsåsen och
höga halter med flamskyddsmedel
i modersmjölken (miljökemi), ont
i kroppen av dålig självkänsla (psy-
kologi), flera artiklar om alkohol
inför midsommarhelgen (sociolo-
gi) och grundskoleelever på fors-
karskola under sommarlovet.

Bland mer generella inslag märks
antagningen till universitetet, den

fysiska miljön, utnämningar, kort
om avhandlingar. Undersökning-
en visar att media i första hand
vänder sig till universitetets fors-
kare i deras egenskap av experter
på ett visst ämne.

Det finns inga artiklar som speg-
lar vad som utmärker universite-
tet eller dess utbildningsutbud.

Det faktum att universitetet både
är delaktigt i utformandet av sam-
hället och ett resultat av samhäl-
lets förändring avspeglar sig inte i
medias bevakning. Inte heller uni-
versitetets roll som en av Stock-
holms största arbetsplatser för
anställda och studenter röner sär-
skilt stor uppmärksamhet i media
även om en ett ökad intresse kan
noteras. Konkurrensen i Stock-
holm är förstås av en helt annan
storleksordning än den universite-
ten i Lund och Uppsala har att
brottas med. Dels på grund av det
utbud Stockholm har att erbjuda
media i form av nyheter, dels på
grund av att Stockholm inte har
någon lokalpress.

Den som är intresserad av ana-
lysen eller vill ha råd i mediafrågor
kan vända sig till undertecknad,
tel. 16 2256 eller e-post agneta.
paulsson@info.su.se

Agneta Paulsson
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Får vi dina åsikter och ditt visitkort
får du möjlighet att komma i kon-
takt med Stockholms universitet.
Det budskapet mötte besökarna i
universitetets monter på Tekniska
mässan i början av oktober i Älvsjö.

I en hall för sig, en bit bort från
dånande svarvar och andra gigan-
tiska verktygsmaskiner, presente-
rade universitetet sig tillsammans
med bland annat andra universi-
tet och högskolor under temat
Innovationerna och framtiden.
Mest uppmärksamhet i montern
väckte en elcykel, med ett batteri
framtaget bland annat vid institu-
tionen för fysikalisk kemi, oorga-
nisk kemi och strukturkemi.

Elcykeln visades upp som exem-
pel på samarbetet mellan universite-

tet och det omgivande samhället.
För att peka på de många sätten det
går att komma i kontakt med uni-
versitetet delades symboliska nyck-
lar ut med kontaktinformation om
de fem ingångarna Stockholms Aka-
demiska Forum, Konferensservice,
Arbetsforum Career Center, Safari
och Öppna Föreläsningar. Besöka-
ren kunde också ringa in till en
röstbrevlåda och lämna förslag på
hur samarbetet mellan universite-
tet och det omgivande samhället
kan utökas. Den som vill veta mer
kan vända sig till informations-
enheten.

Jenny Salomonsson
platsansvarig för universitetets monter

Sedan den första juli i år heter ord-
föranden i Sveriges Doktorander
Christina Helgesson, som är dok-
torand vid universitetet. Sveriges
Doktorander bildades för bara två
år sedan och är en intresseorgani-
sation för doktorander i Sverige.

– Det finns ett ganska stort miss-
nöje med hur doktorandutbild-
ningen fungerar. Såväl studentor-
ganisationerna som de fackliga or-
ganisationerna har andra grupper
att ta hänsyn till, så våra frågor får
inte en tillräcklig tyngd där, säger
Christina Helgesson.

I Sveriges Doktorander sitter en
ledamot från varje lärosäte som
har rätt att utfärda doktorsexa-
men. Ledamöterna utses av den
doktorandorganisation som finns
på respektive högskola.

En av de viktigaste frågorna för
organisationen blir att se över vilka
konsekvenser den förändrade fors-
karutbildningen får. Från första
april i år ska ju alla som antas till
en forskarutbildning ha klart med
finansieringen av sin forskning
från början.

– Vi är oroade för vad det här
kan innebära för kvalitén på fors-
karutbildningen. I praktiken är
det på många institutioner fråga
om ett antagningsstopp. Semi-
narier med en doktorand och en
professor blir inte så givande, säger
Christina Helgesson.

En annan fråga hon tycker det är
viktigt att arbeta med är hur forsk-
ningsfusk ska bekämpas. Idag finns
ett förslag från en parlamentarisk

utredning som säger att den som
upptäcker fusk hos en doktorand
i första hand ska vända sig till
dennes handledare.

– Det tror jag inte kommer att
fungera. Vad som behövs är ett
oberoende organ. Visserligen blir
det en större apparat, men det är
det värt.

Den statliga utredningen Forsk-
ning 2000 som inom kort är klar
tänker Sveriges Doktorander ock-
så granska ordentligt. Tanken är
att strax efter det att utredningen
släpps anordna ett seminarium.

– Jag tycker att politiker och
forskare ofta pratar förbi varan-
dra. Det råder till exempel stor
förvirring kring begreppet grund-
forskning. Kanske ett sådant här
seminarium kan hjälpa till att reda
ut begreppen, tror Christina Hel-
gesson.

En annan viktig fråga är stu-
dentinflytande där en statlig
utredning nu är ute på remiss.

Vilket betyg ger hon då univer-
sitetet?

– Jag tycker att man här lyssnar
en hel del på doktorandernas syn-
punkter, säger hon.

Christina Helgesson kommer
själv inte att förbli doktorand så
länge till. Strax efter årsskiftet ska
hon försvara sin avhandling om
affärshemligheter som hon då läg-
ger fram vid juridiska institutio-
nen, men hon kommer trots det
kunna kvarstå som ordförande i
Sveriges Doktorander.

Tommy Ringart

Viktiga frågor för Sveriges doktorander

En av de viktigaste frågorna för Christina Helgesson är att se på
konsekvenserna av de nya bestämmelserna för forskarutbildningen.
Som ny ordförande i intresseorganisationen Sveriges Doktorander får hon
kombinera det med att skriva sin avhandling vid juridiska institutionen.

Elcykeln med batterier som utvecklats av bland annat forskare från
universitetet drog många besökare till montern på Tekniska mässan.

Universitetet låstes upp på mässan
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Många äldre universitetslärare
känner sig både fysiskt och psykiskt
trötta efter en normal arbetsdag.
Det konstaterar Sveriges universi-
tetslärarförbund (SULF) i rapporten
Seniora lärare – Tillgång eller be-
lastning?

SULF bygger sin rapport på en
enkätundersökning där 300 lärare
tillfrågats om hur de upplever sin
arbetssituation. Mer än hälften av
de som svarade på enkäten upp-
lever att arbetsbelastningen är
”besvärande stor” eller att de är
”på gränsen till överansträngda”
efter en arbetsdag. De har alla en
genomsnittlig veckoarbetstid på
drygt 50 timmar.

Mats Rubarth är ordförande i
SACO-rådet vid universitetet och
ledamot i SULF. Han är orolig för
den utbrändhet han märkt hos de
äldre lärarna och har inte hört
något från ledningens sida om hur
de tänkt tackla problemet.

– De äldre lärarna får inte den
support de skulle behöva. Möj-
ligtvis har vissa institutioner tagit
sig an problemen. Men man skulle
behöva åstadkomma pedagogiska
förändringar på hela universite-
tet, säger han.

Långt över 80 procent säger i
enkäten sig inte känna till att ar-
betsgivaren gjort något för att
underlätta deras situation och bort-
emot var tredje lärare över 55 år
skulle vilja gå i pension eller ha
delpension.

En av anledningarna till att
äldre lärare upplever sin arbets-
situation som så påfrestande kan
vara att antalet studenter per
lärare ökat kraftigt de senaste
tio åren. Mellan 1987 och 1996
ökade antalet studenter från
127␣ 000 till 233 0000 medan
antalet lärare endast ökade från
10 400 till 14 100.

För studenternas del har detta
inneburit att undervisningen mins-
kar och sker i större grupper en-
ligt rapporten. Dessutom får stu-
denterna mindre handledning.

– Lärarna skulle kunna fungera
som handledare istället för att
undervisa stora grupper. Det skul-
le gynna de äldre lärarna. De har
ju stora kunskaper inom sina
ämnesområden och är därför en
enorm resurs för studenterna,
säger Mats Rubarth.

Den icke schemalagda arbets-
bördan har ökat väsentligt liksom
arbetet med examination för varje

kurs. Stora inslag av arbete utan
ersättning, mycket hög genom-
snittlig arbetstid per vecka och
helgarbete är stående inslag i
lärarnas vardag. Många av de
seniora lärarna känner sig därför
pressade i sin yrkesutövning.

I den SULF-enkät lärarna fick
besvara har de angivit vad de vid
sidan av ren undervisning och
direkt undervisningsrelaterade
arbetsuppgifter skulle kunna tän-
ka sig att ägna sig åt.

Ett av önskemålen är att den
enskilde läraren får möjlighet att
växla mellan olika arbetsuppgifter,
till exempel administration eller
utredningsuppdrag. Dessutom öns-
kade sig lärarna mer tid till kompe-
tensutveckling. Många ansåg sig,
på grund av den höga arbetsbelast-
ningen, inte ha tid att läsa facklitte-
ratur och tidsskrifter.

SULF understryker i sin rapport
att äldre lärare inte bör ses som
bromsklossar eller hinder för för-
ändringar, istället bör arbetsgivar-
na erbjuda arbetsuppgifter som
gör att de äldre lärarna även i
fortsättningen kan vara med och
öka kvaliteten i verksamheten.

Madeleine Salomon

Universitetet ställer
om för euron
Nu pågår arbetet med att förbereda
universitetets ekonomisystem för
den nya valutan euro. Efter nyår
införs euron i de länder som ingår i
valutaunionen EMU. Även om
Sverige står utanför EMU-samar-
betet innebär det en del förändring-
ar, eftersom vi ändå måste kunna
handla med euro. Dessutom kom-
mer de gamla inhemska valutorna
finnas kvar till år 2002, så fakturor
kommer även framöver att dyka
upp i till exempel D-mark.

– Euron läggs bara in som en ny
valuta i ekonomisystemet Prosit,
men översättningen mellan till
exempel D-mark och euro och se-
dan till kronor kräver mer beräk-
ningar av systemet än tidigare. Men
det är inget som personerna som
använder systemet kommer att
märka något av, säger Annette Stolt,
redovisningschef på universitetet.

Prosit håller nu på att uppdateras
av företaget WM-data och då kom-
mer man att lägga in den här över-
sättningen som en av funktionerna.

I och med införandet av euron
inom EMU försvinner också den
äldre gemensamma valutan ecu.
En ecu kommer att gälla för en
euro, så de EU-projekt som defi-
nierar sina medel i ecu kommer
alltså att gälla för samma belopp
som tidigare omräknat till euro.

Andreas Nilsson

Trötta lärare i enkät
om arbetssituationen

Buss 40 har fungerat dåligt i höst,
både extraturer och en hel del ordi-
narie turer har frusit inne. Bussar-
na är ofta så fulla att väntande ut-
med linjen blir förbikörda.

– Det har varit stökigt i höst.
Många ordinarie turer har inte
kommit, säger Åsa Asplund på
Konstvetenskapliga institutionen.
Hon har åkt med buss 40 sedan
den infördes och tycker att det är
skönt att slippa T-banan.

Hennes kollega Tomas Björk är
också missnöjd:

– Ibland blir jag arg, när jag får
stå hela vägen från Sabbatsberg
där jag kliver på. Bussen är ofta
full redan där.

Rektor Gustaf Lindencrona sä-
ger att han planerar att ta kontakt
med SL under hösten. Han kom-
mer att föreslå att fler busslinjer
får förlängda sträckningar så att
de också trafikerar universitetet.

Studentkåren har skrivit till SL
och krävt förbättringar, men har
inte fått något svar.

Christer Björk är affärsutveck-
lare på SL och har hand om

närplaneringen av innerstadens
bussnät.

– Busstrafiken har drabbats av
personalbrist, säger han och be-
rättar att det bland annat beror på
att många bussförare har hoppat
på Kunskapslyftet.

Problemen kan
komma att fortsätta.
SL diskuterar att sätta
in en extralinje mel-
lan Odenplan och
universitetet, men det
är osäkert om det är
möjligt eftersom om-
fattande grävarbeten
ska påbörjas vid
Odenplan i höst – nå-
got som kommer att
innebära nya problem
med linje 40.

Christer Björk sä-
ger dock att SL tagit
intryck av student-
kårens brev och att
ett svar ligger klart,
men att SL för närva-
rande vill avvakta på
grund av oklarheter-
na med hur det kom-

mer att fungera vid Odenplan.
Christer Björk har i stället någ-

ra tips till de plågade Odenplans-
resenärerna på linje 40: Ta tun-
nelbanan till T-centralen och byt
till Mörbylinjen. Eller ta buss 4

Dålig bussförbindelse ska ses över
eller 72 till station Tekniska
högskolan, varifrån de som vill
till Kräftriket och Frescati kan ta
Vaxholmsbussen 670.

Calle Arvidson
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–␣ Vi behöver fler studentbostäder
snabbt. Cirka 13 000 studenter står
i kö. En kortsiktig lösning kan vara
att ställa upp baracker av något
slag, sammanfattar kårordförande
Johan Blaus bostadssituationen för
studenterna i Stockholm.

I siffror ser situationen ut så här:
Stiftelsen Stockholms Studentbo-
städer (SSSB) har idag drygt 6 000
bostäder att hyra ut. Det är lika
många som i början på 1970-
talet. Då fanns det 50 000 studen-
ter här i Stockholm, idag är den
siffran uppe i 70 000. Dessutom
kommer omkring 40 procent av
studenterna vid universitetet från
orter utanför Stockholm, och de
övriga högskolorna i regionen har
en liknande utveckling. Och det
ökar naturligtvis trycket på stu-
dentbostäderna. För några år se-
dan var det 10 till 20 procent av
studenterna som kom från lands-
orten, enligt Johan Blaus.

Det internationella utbytet, som
är ganska omfattande i Stockholm,
kräver också att man kan ställa
upp med bostad. Drygt 600 bostä-
der hyrs av utbytesstudenter, men
behovet är det dubbla för dem.

– Bostadsfrågan kan vara avgö-
rande för många när de väljer stu-
dieort och om det uppstår dåliga
rykten om Stockholm kan det bli
mycket svårt att motverka detta.
Det här är en viktig strategisk fråga
för universitetet, säger Johan Blaus.

Vid universitetsstyrelsens möte
i oktober lade han fram sina syn-
punkter och han tyckte att han
möttes av förståelse.

Även Stockholms stad har upp-
märksammat problemet. I förslaget
till program om närings- och syssel-
sättningspolitik för Stockholm 1998
skriver man: ”Stadens ansträngning-
ar för att öka antalet studentbostä-
der måste intensifieras” (se även
artikel sid 3.). Ett uttalande Johan
Blaus gärna skriver under på.

SSSB arbetar med en rad olika
projekt runt om i Stockholms-
regionen för att få fram student-
bostäder. Men det räcker inte.

– Vi verkar på alla nivåer såväl
på kommunal- som landstings- och
riksnivå för att få till fler student-
bostäder. Vi vill att kommunen
släpper till mer mark, att landsti-
gets fastighetsförvaltningsbolag
Locum låter oss bygga om gamla
sjukhem och liknande som står
tomma till studentbostäder och
att regering och riksdag ser till att
byggnormerna för studentbostä-
der görs enklare.

Från Locum betonar man att
man inte kan sälja fastigheterna
för billigt.

– Locum har landstinget som
ägare och ett av direktiven från
ägarna är att vi ska gå med vinst,
säger Locums ordförande Göran
Hammarsjö.

 Tommy Ringart

Fysiker leder kemistlista
Peter Siegbahn, professor i teo-
retisk fysik vid universitetet, kom-
mer på första plats i kemisternas
svenska ranking. Placeringen på
rankinglistan beror av hur ofta
ens vetenskapliga artiklar har
blivit citerade i kemisters veten-
skapliga artiklar. Man behöver
inte stå som första namn i en
citerad artikel för att få tillgodo-
räkna sig denna citering. Peter
Siegbahns artiklar var citerade
4 361 gånger under åren 1981 till
1997 visar studien som publicerades
i Kemisk Tidskrift/Kemivärlden
8/98.

Nytt jämställdhetsråd
Britt-Marie Sjöberg, professor
i molekylärbiologi vid universi-
tetet, har utsetts till ordförande
i högskoleverkets jämställdhets-
råd. Syftet med rådet är att bistå
verket när det gäller att främja
jämställdhet mellan män och
kvinnor i högskolesektorn. Jäm-
ställdhetsrådet ska vara idégiva-
re, referens- och förslagsgrupp åt
högskoleverket. Rådet kan också
komma med egna initiativ och
förslag.

Invigning av Neptunus
I slutet av oktober invigdes plane-
ten Neptunus av bland annat
Gösta Gahm, professor i astrono-
mi vid universitetet. Ceremonin
var dock inte mer långväga än
Söderhamn, där en 2,5 meter stor
modell av den näst yttersta plane-
ten nu står. Neptunus är en del i
världens största modell av sol-
systemet, Sweden Solar System,
där Globen utgör solen och
planetmodeller placeras ut på skal-
enliga avstånd. Neptunus finns nu
på 229 kilometers avstånd och
nästa planet att invigas är den
innersta, Merkurius, som landar
på Stadsmuseet vid slussen den
14 november.

Symposium om kårhus
Med anledning av de delade upp-
fattningar som råder kring byg-
gandet av ett kårhus i Frescati
anordnade Studentkåren ett sym-
posium i början av november kal-
lat Om att bygga ett kårhus i
nationalstadsparken.

Terminerna fastlagda
Läsåret 1999/2000 kommer att
ha följande indelning enligt rektors
beslut: Höstterminen: 1999-08-21
till 1999-12-23 samt 2000-01-01
till 2000-01-15 och vårterminen
2000-01-16 till 2000-06-03.

Första veckan i december ägnas åt
funktionshinder och kultur. I Aula
Magnas lokaler ska konstverk stäl-
las ut och funktionshindrades rätt
till kultur och deras möjligheter att
själva skapa diskuteras av forska-
re och konstnärer.

– Vi kallar veckan för en manifes-
tation, eftersom vi på många olika
sätt vill visa hur funktionshindra-
de kan delta i kulturlivet, säger
Ulf Janson, biträdande professor
vid pedagogiska institutionen.

Han är föreståndare för Hög-
skolecentrum för handikappforsk-
ning, som är initiativtagare till det
veckolånga arrangemanget Funk-
tionshinder – Forskning – Kultur.
Det invigs 30 november av kultur-
minister Marita Ulvskog. En av
delarna är en konstutställning med
verk av funktionshindrade konst-
närer.

– Vi vill visa upp den allra bästa
konsten, av personer som i första
hand är konstnärer och inte funk-
tionshindrade, säger Inger Jakob-
sen, ansvarig för den konstnärliga
delen av manifestationen.

Ett av konstverken är en skulp-
tur för blinda, som ska upplevas
med känseln och inte synen. För-
utom utställningen blir det bland
annat poesiuppläsning på lättläst
svenska och teckenspråk, teater
för döva och olika musikföreställ-
ningar. Dessutom blir det debatter
om hur tillgänglig kulturen är för
funktionshindrade, till exempel
under kulturhuvudstadsåret.

Ulf Janson påpekar att det även
kommer att presenteras intressant

forskning med anknytning till kul-
tur, till exempel hur man kan för-
medla bilder med hjälp av punkt-
skrift, så kallade taktila bilder.

– En kontroversiell fråga som
också tas upp är forskning om
funktionshindrades delkulturer.
Det finns de som är för och emot
en sådan gruppering, eftersom det
handlar om att synas utan att bli
utdefinierade från samhället, sä-
ger han.

Själv ska Ulf Janson berätta om
sin forskning om funktionshindra-
de barns lekar i integrerade miljöer
tillsammans med andra barn.
Högskolecentrum för handikapp-
forskning som han är föreståndare
för är en tvärvetenskaplig sam-

manslutning mellan universitetet,
Lärarhögskolan, KI och KTH.

– Forskning kring funktionshin-
der är ett växande område. Sam-
hällsvetarna är aktiva inom social
och beteendevetenskaplig forsk-
ning, men det kommer också allt
mer forskning kring till exempel
nya tekniska hjälpmedel och för-
bättrade medicinska rehabilite-
ringsmetoder, säger han.

Andreas Nilsson

Funktionshinder – Forskning –
Kultur håller på 30 november till
5 december i Aula Magna. För mer
information: Ulf Janson, pedago-
giska institutionen, tel 16 3642
eller e-post janson@ ped.su.se.

Tusentals studenter i bostadskö

Kultur på annorlunda villkor
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Konstnären Inger Jacobsen är ansvarig för den konstutställning i Aula
Magna som ska finnas under kulturveckan för och om funktionshindrade.
Själv bidrar hon bland annat med en skulptur av en ekplanka, lagad
som ett gammmalt skrov med plastpluggar till en urinpåse.
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– En huvuduppgift för oss har varit
att fördjupa debatten om byggna-
derna i Frescati och att dessutom
sätta in placeringen här ute och
utbyggnaden av universitetet i ett
större sammanhang, förklarar Tho-
mas Hall.

Södra huset var det första som
uppfördes i Frescati och bristen
på planering bidrog till kritiken
av husen. Studenterna var miss-
nöjda över att det saknades så
gott som allt, bibliotek, restau-
ranger, kårhus och kommunika-
tioner. Det gick ut över Södra
huset och arkitekten David Hell-
dén.

– Ironiskt nog var Helldén en av
dem som fajtades mest för Aula
och kårhus. Hörsalarna ville han
ha friliggande, marmorklädda och
med stora fönster. Men på den
punkten liksom för resten av Söd-
ra huset skedde det hela tiden
nedskärningar, så bit för bit mal-
des Helldéns idéer ned bortom
hans kontroll, säger Marin Rör-
by, doktorand vid konstvetenskap-
liga institutionen.

Han har bidragit med ett kapi-
tel om historien kring de både
hatade och älskade blå husen.

– Jag har gjort den första analy-
sen av Södra huset. Tidigare har
det mest varit fråga om råskäll,
säger han.

Helldén och hans blå glashus
fick orättvist klä skott för kritiken
från en hel generation när den typ

av storskalighet och stramhet som
husen företrädde blev omodern.
Helldén var lätt att utse som syn-
dabock för något han egentligen
inte var skyldig till. Efter en pro-
duktiv tid med bland annat Hö-
torgscity bakom sig blev det inga
fler byggen för Helldén efter Fres-
cati, trots att han fortsatte att göra
tävlingsbidrag under 20 år.

– Det är lite tragiskt, för kriti-
ken av Frescati bidrog nog till det.
Helldén blev för kontroversiell.
Dessutom gjorde han inte som
många andra och anpassade sig
efter den nya tidens ideal, utan
fortsatte att rita spännande bygg-
nader efter eget huvud, säger Mar-
tin Rörby.

Och idag har trenden vänt. Söd-
ra huset börjar upptäckas och upp-
skattas.

– Visst är husen extrema, men
jag tror att en betydligt bredare
grupp gillar dem idag än för några
år sedan. Idag finns det också
liknade strömningar inom arki-
tekturen, där man försöker göra
husen immateriella på samma sätt
som Helldén gjorde, säger Martin
Rörby.

Han beskriver skönheten med
de blå husen när man ser dem på
håll söderifrån, hur de hela tiden
rör sig i förhållande till varandra
som lameller.

Och fasaden får dem att likna
glaskristaller i det gröna parkland-
skapet.

Andreas Nilsson

Blå husen upptäcks på nytt

Södra huset var först
i världen med
glasfasad utan lister,
inte ens i USA fanns
något liknande. Vi
hade nyligen besök
av en framstående
engelsk arkitekturkriti-
ker för att visa Aula
Magna. Men han
blev alldeles till sig
över de blå husen
och undrade varför
vi hade hållit tyst
om dem säger
Martin Rörby.
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Ewa Kron som arbetat med de vackra bilderna i Frescatiboken har
Arrheniuslaboratoriet som favoritbyggnad i Frescati. Det har lyckats
kombinera tidens krav på rationellt och billigt byggande med kvalitet.
Än idag är huset spännande med sina synliga pelare med dubbla
klackar.

Boken är gjord tillsammans med professor Thomas Hall (i mitten)
och Martin Rörby, alla tre vid konstvetenskapliga institutionen.
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Kontrast mellan gammalt och nytt.
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Blandningen av gammalt och nytt,
stramt och levande gör Frescatis
campus unikt. Så även samspelet
med den omgivande nationalstads-
parken. Nu beskrivs den speciella
miljön i en ny bok om arkitekturen
i Frescati.

– Något som skiljer universitetet
från sina likar i andra länder är att
nästan alla byggnader tillkommit
under de senaste 25 åren. I vanliga
fall har universiteten växt fram
under mycket lång tid, men i och
med placeringen av universitetet i
Frescati behövde man skapa en
helt ny miljö, säger Thomas Hall,
som är professor vid konstveten-
skapliga institutionen.

Han har varit redaktör för bo-
ken Frescati – Huvudstadsuniver-
sitet och arkitekturpark, där per-
sonerna bakom skapandet av cam-
pus i Frescati berättar om sina
minnen, däribland områdets ar-
kitekter. Thomas Hall har arbetat
ihop med Ewa Kron som undervi-
sar vid institutionen och har varit
bokens biträdande redaktör. Ar-
betet med Frescatiboken initiera-
des av universitetets 120-årjubi-
leum och kulturhuvudstadsåret.
Det har tagit två år och har funge-
rat lite som en avknoppning från
böckerna i trilogin Svenska Hus,
Den svenska staden och den sista
Huvudstad i omvandling, som
kommer ut nu i höst.

– Något jag själv lärt mig under
arbetet med boken är hur viktigt
samspelet mellan alla byggnader
är. Helldéns strama blå hus är en
nödvändig fond mot vilken Erski-
nes och Nyréns hus kan agera. Ett
campus som bara hade en av de
tre arkitekterna som skapare skul-
le säkert vara ointressant, säger
Thomas Hall.

Ewa Kron har valt ut bilderna
till boken. Ett arbete som har varit
omfattande.

– Det finns ett oerhört stort
bildmaterial tack vare universi-
tets chefsfotograf Per Bergström
som arbetar här sedan 35 år. Det
har gett en fantastisk dokumenta-
tion.

Men även om Frescatis vackra
sidor lyft fram i boken kan Tho-
mas Hall se saker som kan för-
bättras.

– I nya Geohuset har man arbe-
tat mycket med att få till stånd
kontaktytor mellan forskarna själ-
va och även med studenterna. Tan-
ken med att samlokalisera hela
universitetet här ute var att få
bättre samverkan, men det saknas
bra utrymmen för det i många av
husen. Forskarna går till sina rum
längs korridorerna och studenter-
na håller sig på sin kant, säger
han.

Boken tar också upp rollen som
ett huvudstadsuniversitet. Både för
universitetets utveckling och för
dess inverkan på sin omgivning.
Ett sätt Stockholm gör sig påmint
på är genom alla de bilar som hela
tiden susar förbi. Ett stort lyft för
Frescati vore en överdäckning av
Roslagsvägen. Ett nytt ställe Tho-
mas Hall har upptäckt är just på
”fel” sida av vägen, där två tegel-
hus, botaniska institutionen och
Wallenberglaboratoriet, ligger i en
fin och ostörd miljö ned mot
Brunnsviken.

För Ewa Kron är det något helt
annat än byggnaderna som varit
den stora aha-upplevelsen under
arbetet med boken.

– När jag arbetade med kapitlet
om landskapsarkitekturen öppna-
de sig en helt ny värld. De flesta
har nog liksom jag upplevt att

I anslutning till universitetets 120-
årsjubileum den 14 oktober anord-
nades ett symposium kring boken
Frescati - Huvudstadsuniversitet och
arkitekturpark. Temat för symposiet
var universitetets utbyggnad i Fres-
cati skapat av några av landets
främsta arkitekter och universitetets
utveckling från enskild högskola till
statligt huvudstadsuniversitet.

Intresset för symposiet var större
än väntat och alla som ville gå fick
tyvärr inte plats. Fyra generatio-
ner av universitetets rektorer del-
tog i symposiet. Två av dem, Staf-
fan Helmfrid och Inge Jonsson,
höll var sitt längre föredrag. Sym-

Campus Frescatis historia skildras i ny bok

naturen runt husen som en del av
Djurgårdslandskapet. Men att så
mycket av omgivningen är präg-
lade av arkitekter och landskaps-
arkitekter var en ny upptäckt.

Exempel på det är dungarna
med lindar som finns på central-
fältet eller miljön runt Geohuset.
På baksidan har ekollon och små
ekplantor från Djurgården plan-
terats medan man på framsidan
har återskapat den rosenträdgård
som låg framför Greens villa i
form av rosorna runt uteplatser-
na.

– Tyvärr rör man sig till stor del
i samma miljö jämt, och ser väl-
digt lite av allt det fina i Frescati.
Förhoppningsvis kan boken väcka
upptäckarlusten hos alla på uni-
versitetet, säger Ewa Kron.

Andreas Nilsson

Utbildning och arkitektur
posiet lyfte fram sambandet mel-
lan utbildningens syfte och ambi-
tioner med arkitekturens möjlig-
heter.

Staffan Helmfrid belyste den
utbildningspolitik som förts de
senaste 25 åren och vilka konse-
kvenser den har fått för universite-
tet. Han berättade bland annat om
explosionen av antalet studenter
på 60-talet, särskilt till de ospärra-
de fakulteterna. Studenterna fick
sitta i trappor och i korridorer när
de inte fick plats i föreläsnings-
salarna.

Prorektor Gunnel Engwall tala-
de om betydelsen för universitetet
av att ha ett utbyte med andra

huvudstadsuniversitet. Stockholms
universitet är med i nätverket
UNICA , ett nätverket för de Euro-
peiska huvudstadsuniversiteten,
där man tar upp frågor som hur
man kan underlätta utbytet mel-
lan forskningen på de olika uni-

versiteten men också hur man lo-
kalt kan stärka universitetets roll i
den egna huvudstaden.

Som siste talare blickade Inge
Jonsson framåt med perspektiv
på 2000-talet. I den avslutande
diskussionen flammade ämnet om
ett kårhus i Frescati upp. Mening-
arna var delade huruvida det var
rätt att tillföra campus ytterligare
en byggnad eller inte.

Det verkade åtminstone som om
alla var eniga om att universitetet
enbart har vunnit på att förflyttas
till Frescati och att vi idag har ett
mycket vackert universitetscam-
pus som vi kan var stolta över.

Elisabet Rendahl

Köp boken!
Frescati – Huvudstadsuniver-
sitet och arkitekturpark går
att köpa för anställda och stu-
denter vid universitetet till det
rabatterade priset 275 kronor.
Boken säljs på Arcomedia, hus
B, plan 2, eller i Informations-
disken.
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Mycket av
servicen
saknades när
Södra huset
stod klart.
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Frågan ställdes på 50-årsfirande
Sveriges Naturvetareförbunds jubi-
leumskonferens i Aula Magna
i slutet av oktober. Flera talare, där-
ibland nobelpristagaren Sidney
Altman, framhöll grundforskning-
ens betydelse för välståndsutveck-
lingen.

Professor Altman konstaterade
att svensk naturvetenskaplig
forskning fortfarande hävdar sig
väl internationellt sett. Ändå finns
det problem. Ett allvarligt oros-
moln är enligt Altman de stadigt
minskade anslagen till grund-
forskningen i Sverige. Något som
också varit den internationella
trenden sedan mer än ett årtion-
de tillbaka, men som nu vänder i
flera av världens ledande fors-
karnationer.

En av anledningarna till trend-
brottet är att man från politiker-
håll insett sambandet mellan den
naturvetenskapliga grundforsk-

Riskerar
svensk forskning
att halka efter?

Är vår kunskapstörst slut?

ningen och den tillämpade forsk-
ningen. Med för svaga satsningar
på grundforskningen riskerar man
att gå miste om de kommersiella
framgångar som den tillämpade
forskningen kan ge. Till och med i
Japan, som varit själva sinnebilden
för framgångsrik tillämpad forsk-
ning, börjar man nu det mödo-
samma arbetet att bygga upp en
infrastruktur som bättre ska gyn-
na det oberoende sökandet efter
ny kunskap.

Universitetskansler Stig Hag-
ström menade i sitt slutanförande
att vi trots allt borde se ljust på
framtiden och refererade till kolle-
gor på utländska universitet som
tycker sig se att något positivt
håller på att hända med kunskaps-
lusten i Sverige.

Johan Björkman
informatör vid matematisk-

naturvetenskapliga fakultetskansliet

Nyhetsbrev
om forskning
Nya Vetskap är ett nyhetsbrev om
forskning. Det finns både i tryckt
version och på Internet (www.
vetskap.frn.se).

Nya Vetskap ges ut av Forsk-
ningsrådsnämnden (FRN) och ger
en snabb översikt av senaste nytt
inom svensk forskning. Under ter-
minerna kommer Nya Vetskap ut
varannan vecka. Versionen på nätet
är fylligare än den tryckta, som är
på 12  sidor. Prenumeration är gra-
tis.

På webbplatsen finns även:
– Aktuell expertis. En möjlighet

för journalister, lärare och an-
dra som vill komma i kontakt
med forskare inom aktuella frå-
gor som diskuteras i samhället.

– Fråga en forskare. Länkar till
frågelådor där forskare på nå-
got sätt svarar på frågor från
allmänheten.

– Kalendarium. Populärveten-
skapliga evenemang i hela lan-
det. Elektronisk blankett för den
som själv vill tipsa redaktionen.

– Länktips. Klickbara länkar till
andra webbplatser med bra po-
pulärvetenskap.
Redaktionen vill ha tips om

forskning på e-post vetskap@frn.se
eller tel. 08-454 41 00.

Agneta Paulsson

– Att Amartya Sen skulle få årets
Nobelpris i ekonomi tycker jag är
väldigt glädjande och det var på
tiden, han har nämnts flera gånger
i Nobelsammanhang, säger profes-
sor Kaj Sköldberg, företagsekono-
miska institutionen.

Kaj Sköldberg var värd för Amar-
tya Sen när denne promoverades
till hedersdoktor vid universitetets
promotionshögtidlighet i Stadshu-
set 1996. Det var också institutio-
nen som föreslog Sen till heders-
doktor.

– Amartya Sen är en person med
osedvanligt stor intellektuell och
moralisk integritet och resning,
vilket vi som lärde känna honom
vid hans besök fick tillfälle att
erfara. Sen har varit pionjär i sina
arbeten om ekonomisk ojämlikhet
och hans arbeten om livsmedelsför-
sörjning och hungersnöd har starkt
influerat ekonomisk analys och
offentlig politik. Vi hoppas få se
mer av Sen framöver och få ta del
av hans unika förmåga att skapa
en fruktbar konfrontation mellan

filosofi och ekonomi, på basis av
reflektion, eftertanke och etisk
medvetenhet, säger Kaj Sköldberg.

Amartya Sen från Trinity Colle-
ge, Cambridge i Storbritannien har
fått ekonomipriset för sitt bidrag
till den ekonomiska välfärdsana-
lysen. Hans insatser sträcker sig
från abstrakt teori för kollektiva
beslut, över definitioner av olika
mått på välfärd, till empiriska stu-
dier av svältkatastrofer. Han har
visat ett speciellt intresse för de
sämst ställda i samhället.

Nobelföreläsningar
i Aula Magna

De sedvanliga Nobelföreläsning-
arna som arrangeras av Veten-
skapsakademien kommer i år att
ges i Aula Magna 8 december.

Årets kemipris inom området
kvantkemi delas mellan Walter
Kohn, University of California at
Santa Barbara och John A. Pople
från Northwestern University,
Evanston, USA. Pristagarna har
var för sig gjort banbrytande in-
satser för att utveckla metoder som

kan användas för att teoretiskt
studera molekylers egenskaper och
kemiska processer

Priset i fysik delas mellan Ro-
bert B. Laughlin från Stanford Uni-
versity, Horst L. Stürmer Colum-
bia University och Bell Labs, New
Jersey och Daniel C. Tsui, Prince-
ton University. De har fått priset
för att ha upptäckt att elektroner i
samverkan i starka magnetfält bil-
dar en ny form av ”partiklar” med
laddningar som är bråkdelar av
elektronens laddning.

Tisdag 8 december håller ekono-
mipristagaren Amartya Sen sin no-
belföreläsning kl. 9.00–10.00 i Aula
Magna. En av nobelpristagarna i
kemi föreläser kl. 11.00–12.00. Där-
efter är det fysikpristagarnas tur
kl. 13.30–16.45. Föreläsningarna
är offentliga och inträdet fritt.

Agneta Paulsson

Ekonomipristagaren Amartya Sen
tidigare hedersdoktor vid universitetet

Teknikhöjden erbjuder

❐

Kostnadsfri patent- och
affärsrådgivning

❐

Utbildning

Exploateringskunskap 1999

för Dig med innovationsbaserade
affärsidéer och produkter och som

funderar på att starta företag.

TEKNIKHÖJDEN, KTH OCH STOCKHOLMS UNIVERSITET
- I SAMVERKAN FÖR NYA PRODUKTER OCH FÖRETAG!

Rådgivning: Torbjörn Hansson, 790 97 65, Kenneth Billqvist, 790 97 68,
Claes Reuterskiöld, 790 97 64

Information: Monica Ekdahl, 790 97 03
E-post: info@teknikhojden.se        WWW: teknikhojden.se
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Som SU-NYTT tidigare berättat
kommer en stor konferens att äga
rum på universitetet den 21–24
november. Det är den årliga EAIE-
konferensen som detta år förlagts
till Stockholms universitet. För-
kortningen står för European As-
sociation for International Edu-
cation och är en organisation för
utveckling av det internationella
universitetssamarbetet med sekre-
tariat i Amsterdam. Medlemmar-
na är administratörer och lärare.

Till årets konferens kommer
över 1 600 deltagare från hela
världen. Konferensen, som arrang-
eras av en lokal organisations-
kommitté kommer att hållas dels
i Aula Magna, där den invigs sön-

mån inta lunch på Lantis vid an-
dra tider än mellan 13–15 eller
någon annanstans.

Det är en stor ära för universite-
tet att ha fått denna konferens och
naturligtvis vill vi att deltagarna
ska få ett gott intryck av universi-
tetet. Den lokala organisations-
kommittén ber om förståelse för
de olägenheter som kan uppstå
och hoppas samtidigt att alla
hjälper till att skapa det goda
intrycket vi vill ge genom ett vän-
ligt bemötande av konferens-
deltagarna.

Agneta Paulsson

Jättekonferens orsakar trängsel

Stödföreningar bestående av ”gam-
la” studenter är vanliga vid utländ-
ska universitet. Nu föreslås univer-
sitetet få en egen sådan alumniföre-
ning.

– Vi ligger helt rätt i tiden, sam-
ma sak sker nu över hela Sverige,
säger Elisabet Rendahl på informa-
tionsenheten, som utrett frågan åt
universitetet.

Elisabet Rendahl har undersökt
hur universitetet på bästa sätt kan
ha ett utbyte med tidigare student-
er, så kallade alumner från latinets
lärjunge eller elev. Som tidigare
kårordförande tycker hon det är
viktigt att fånga upp studenterna.

– Vitsen med att bygga upp ett
kontaktnät med före detta stu-
denter är att få en länk mellan
universitetet och det omgivande
samhället, säger hon.

Bland annat är tanken att sprida
kunskap om universitetets verk-
samhet hos såväl allmänhet som
hos nyckelpersoner inom politik
och näringsliv. Alumner ska ock-
så engageras som mentorer eller
gästföreläsare och kontakterna
kan ge upphov till att uppdrags-
utbildning eller annan form av
vidareutbildning förläggs till uni-
versitetet.

Den arbetsgrupp för tredje upp-
giften som tillsatts av universitets-
styrelsen föreslår i sitt nya hand-
lingsprogram bland annat att en
central alumnisekreterare anställs
för att bygga upp en databas för
alumner samt marknadsföra alum-
niverksamheten.

I USA och England är alumni-
verksamhet självklar och sysslar

mycket med så kallad fund-raising,
det vill säga att tidigare studenter
skänker pengar till sitt gamla uni-
versitet.

Prefekterna har i en enkät fått ge
sin syn på alumniverksamhet samt
redovisa den befintliga kontakten
med gamla studenter.

– Flera institutioner har spo-
radisk kontakt med sina gamla
studenter och några gör kurs-
utvärdering med hjälp av gamla
studenter. De flesta institutioner
ser stora fördelar med alumni-
verksamhet och många påpekade

Lämna oss inte!

Universitetet vill hålla kontakten
med gamla studenter

Försenad katalog
Det är bara att erkänna att
tidsplanen för SUKAT (Stock-
holms universitets adress- och
personkatalog) återigen revi-
derats och att den tryckta ver-
sionen av universitetets adress-
och personkatalog har förse-
nats ytterligare. Orsaken är
huvudsakligen tekniska pro-
blem vid laddningen av data-
basen i kombination med att
universitetets systemutveck-
lingsresurser är mycket be-
gränsade.

Detta får till följd att en
tryckt katalog nu beräknas
vara klar att distribueras kring
årsskiftet.

dagen den 22 november, dels i
Södra huset där seminarierum på
plan 3 och 4 och hörsalar är upp-
tagna för diverse sessioner och
workshops. Utmed hela förbin-
delsen mellan husen på plan 3
finns utställningar och informa-
tion. Utanför biblioteket kommer
en utställning om Stockholms uni-
versitet och högskolor att place-
ras.

Det är framför allt de två sista
dagarna, det vill säga 23 och 24
november, som vi som arbetar i
Frescati kommer att märka konfe-
rensen. Det blir trångt i Södra hu-
set och vid luncherna som delta-
garna kommer att inta på Lantis
kl. 13–15 – så försök i görligaste

behovet av att få en samlad utvär-
dering av studenternas utbildning.
Även studentföreningarna visar ett
stort intresse för denna typ av frå-
gor, säger Elisabet Rendahl.

Samtidigt säger de flesta pre-
fekterna att det saknas resurser
för att bedriva någon typ av
alumniverksamhet och man är
orolig för att ytterligare uppgifter
läggs på institutionerna.

I handlingsprogrammet från
arbetsgruppen för tredje uppgiften
föreslås förutom alumnisekrete-
raren att fakultetskanslierna för-
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stärks med fyra nya informatörer.
Dessutom föreslås att enheten för
internationella frågor och närings-
livskontakter utökas med en kon-
taktsekreterare. Förslaget är nu på
remiss till fakultetsnämnderna och
institutionerna. Handlingspro-
grammet tas sedan upp av universi-
tetsstyrelsen den 19 februari 1999.

Andreas Nilsson

Mer information finns under
www.info.su.se/Aktuellt/
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I samband med Links98 (konferen-
sen om IT och lärande) startade
Högskoleverket den officiella lan-
seringen av det nationella SAFARI
– Spridning Av Forskningsinforma-
tion till Allmänheten öveR Internet.
– Vi har fått nästan uteslutande
positiva reaktioner här på mäs-
san, berättar Martin Sparr som är
Högskoleverkets Safariprojektle-
dare.

Många, såväl gymnasielärare
som forskare vid olika universitet
och högskolor, har påpekat för-
delen med att kunna söka infor-
mation om pågående forskning
från ett ställe och inte behöva gå in
på varje enskild högskolas webb-
sidor. Ytterligare en fördel är att
man vet att svaren man får på en
sökning bara kommer från uni-
versitet och högskolor.

Universitetets safariprojekt fort-
skrider också. Målet för 1998, att
alla institutioner ska ha en pre-
sentation i Safari, ser ut att upp-
fyllas. I dagsläget är 47 institutio-
ner inlagda och övriga, utom nio,
är under skrivande. I början av
nästa år kommer också enskilda
forskare erbjudas möjlighet att
presentera sig och sina projekt.

Dessutom kommer exempelvis
även pressmeddelanden och spik-
blad att bli sökbara inom Safari-
systemet.

Ulf Mohager
 redaktör för Safari

vid informationsenheten

Det nationella Safari hittar du på
http://safari.hsv.se

Start för lansering av
nationella SAFARI

Naturvetare med doktorsexamen
har en arbetsmarknad utanför uni-
versitetsvärlden. Det visar en ny
studie från matematisk-naturveten-
skapliga fakulteten. Bland dem som
tog doktorsexamen vid fakulteten
under åren 1977 till 1996 har idag
en av fyra tjänst ute i industrin.

Studien är en fristående rapport
och föregångare till en stor natio-
nell undersökning där de flesta av
landets universitet och högskolor
deltar. Bägge ska försöka kartlägga
arbetsmarknaden för doktorsexa-
minerade och få en uppfattning om
i vilken utsträckning de arbetar inom
områden som motsvarar deras kom-
petens och kunnande.

– Det finns mycket intressant
att utläsa av delrapporten, men
det är för tidigt att dra några mer
långtgående slutsatser, säger Leif
Wastenson, dekanus på den ma-
tematisk-naturvetenskapliga fa-
kulteten och en av initiativtagar-
na till undersökningen.

Enligt stockholmsstudien har en
fjärdedel av naturvetarna med
doktorsexamen anställning inom
den privata sektorn. Skillnaderna
är dock stora mellan de olika na-
turvetenskaperna. Bland kemister-
na har nästan varannan tjänst ute
i industrin. Däremot finns endast
var tionde geovetardoktor i det
privata näringslivet medan fler än
tre fjärdedelar arbetar inom den
offentliga sektorn.

Rapporten bekräftar en annan
påtaglig trend inom den naturve-
tenskapliga forskningen. Andelen
kvinnliga doktorer ökar även om
den manliga dominansen fort-
farande är påtaglig, särskilt inom
matematik och fysik. Var tredje
forskare som avlägger doktors-
examen vid fakulteten är idag en
kvinna.

Johan Björkman
informatör vid matematisk-

naturvetenskapliga fakultetskansliet

Var fjärde naturvetardoktor

till näringslivet

Kemiska preparat
på "plattan"
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Wiweka Warnling-Nerep har
utnämnts till professor i offentlig
rätt vid juridiska institutionen.
Hon disputerade år 1987 på en
avhandling om sanktionsavgifter,
särskilt vid olovligt byggande.
Hon har därefter fortsatt att vara
verksam vid juridiska institutio-
nen som forskare och lärare och
från och med år 1993 som biträ-
dande professor. Undervisningen
började hon med redan 1978 och
tilldelades 1992 det då nyinstifta-
de pedagogiska priset vid Stock-
holms universitet. Bland övriga
uppdrag kan nämnas stf prefekt

Ny professor och ledamot i Överklagandenämn-
den för högskolorna.

År 1995 lät hon publicera en
omfattande monografi i kommu-
nalrätt (Kommuners lag- och dom-
stolstrots, Norstedts) och har där-
efter mest koncentrerat sin forsk-
ning till området för rättspröv-
ning och rätten till domstolspröv-
ning, särskilt med hänsyn till kra-
ven enligt artikel 6 i Europakon-
ventionen. Hon räknar inte med
att utnämningen ska innebära nå-
gon egentlig förändring, utan un-
dervisning, forskning och sam-
manträden löper på som tidigare.
Hon är dock självfallet mycket
nöjd med att vara vid sitt ”slut-
mål” och hoppas att det ska kun-
na inspirera unga tjejer som läser
juridik, för de tycks, åtminstone
allmänt sett, ha ett sämre självför-
troende än sina manliga kollegor.

Wiweka Warnling-Nerep är född
i Skåne men uppvuxen i Stock-
holm. Om somrarna är hon och
familjen dock Skanör-boende. Sin
tid balanserar hon – med större
eller mindre framgång – mellan det
juridiska arbetet och familjen, make
och tre barn mellan 9 och 13 år. Sin
alldeles egna fritid ägnar hon gär-
na åt sådant som litteratur, god
mat och goda vänner samt prome-
nader, helst vid havet.

Agneta Paulsson

Slimetillverkning, falukorvsbatterier och minnesmetaller – en regngrå
oktoberlördag fick allmänhet träffa Ebba Wahlström tillsammans med
andra kemister från universitetet för att experimentera mitt på Sergels
torg. Stora och små kemister, både erfarna och nybörjare, bidrog med
engagemang och kunnande på Kemins Dag.

Regeringen har ålagt samtliga stat-
liga myndigheter att aktualisera
alla anställdas anställningshisto-
rik oavsett arbetsgivare. Arbetet
pågår inom universitetet och per-
sonalbyrån skickar nu ut förfråg-
ningar till anställda.

Personalbyrån informerar:

Du får förfrågan om din anställningshistorik
Vi ber er som fått förfrågan, och

ni som kommer att få, att besvara
den snarast och återsända den till
personalbyrån.

Frågor besvaras av Kerstin Thor-
zén, tel. 16 2926.

Åsa Grip Nilsson
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Decentraliserat ansvar
Informationsenheten har det över-
gripande ansvaret för Insidan samt
för vissa underrubriker och delar
av innehållet; Nyhetsbladet bland
annat. Det innebär att den som
har tips och nyheter precis som
tidigare med fördel vänder sig till
undertecknad. På motsvarande sätt
ansvarar Studentbyrån för infor-
mation om till exempel anslag och
stipendier och personalbyrån för
annonseringen av lediga tjänster.
Tekniska byrån kommer givetvis
vara en viktig aktör i nästa steg,
men målet är att Insidan kan bli
användbar för så många som möj-
ligt.

Det ska vara enkelt
Detta i sin tur förutsätter ett tek-
niskt enkelt system – för använda-
ren. Att själva konstruktionen inte
är okomplicerad är tack och lov ett
problem för systemapplikatören.

Med hjälp av ”elektroniska for-
mulär” kommer såväl institutio-
ner som enskilda medarbetare att
kunna annonsera konferenser och
andra arrangemang på Insidan.
Ingen HTML-kodning således. På
annonstorget ska du kunna sälja
katten eller svärmor (?), byta bo-
stad och liknande. Redaktören för
respektive rubrik kommer också
att fungera som användarstöd. Det
får givetvis inte vara så att man
avstår från att annonsera ett eve-
nemang för att man är osäker på
datorns knappar.

Öppet eller stängt?
Grundprincipen är att Insidan är
öppen för alla besökare. Materialet
i kalendariet och på anslagstavlan
är ju i många fall annonsören in-
tresserad av att sprida så mycket
som möjligt. I framtiden kommer
dock vissa delar att enbart vara
tillgängliga från universitetets

datorer. Det kan gälla viss infor-
mation i adress- och personkata-
logen, mediabevakning mm.

Insidan ska fungera i
en blandad datormiljö
Tekniken vi använder är anpassad
till universitetets blandade dator-
miljö. Dessutom är till exempel
nyhetsbladet utformat i två ver-
sioner där en är särkilt lämpad för
utskrift.

Och så lite kul
I en så seriös miljö som universite-
tets vågar vi oss ändå på att introdu-
cera ett nyhetsblad ”med humor”.
Dock har vi för den akademiska
frihetens skull lagt lustigheterna som
ett val för den som så önskar. Den
som är sugen klickar på ”Nu även
med humor-knappen”.

Bättre
 servic

e

Enkelt

Effe
ktivt

Snabbt

INNEHÅLL

Nyhetsbladet

SU-Nytt

Kalendarium

Lediga tjänster

Förslagslåda

Annonstorget

Den uppmärksamme läsaren
har måhända läst tidigare artiklar om Insidan. Insidan är en
webbplats för internt bruk som ersätter såväl SU-Nytt Extra som
eftertexterna i SU-Nytt från slutet av vecka 48. På Insidan hittar du
således ett elektroniskt nyhetsblad, ett kalendarium, anslagstavla
och ett annonstorg. Kalendariet, anslagstavlan och annonstorget
kommer att uppdateras varje dag, medan nyhetsbladet ges ut en
gång per vecka. Vi kommer även att använda nyhetsbladet för att
snabbt informera om stora, oförutsedda händelser.

Detta är dock bara ett första steg. Under nästa år räknar vi med
att kunna samla en rad olika funktioner på Insidan. Det fortsatta
arbetet handlar till stor del om att strukturera och utveckla en del
av det innehåll som redan ligger på universitetets hemsidor idag,
för att göra det mer lättillgängligt och användbart.

Bland annat planeras ett elektroniskt blankettarkiv och att lägga
ut sammandrag av medias bevakning av universitetet.

Men än så länge är det alltså SU-Nytt Extra som med sin
bortgång får fungera som pilotprojekt.

Ovan vid webben?
I samband med att Insidan intro-
duceras kommer en lathund att
skickas ut till samtliga anställda.
Den ska ge svar på alla frågor om
hur Insidan fungerar och var man
vänder sig när man behöver hjälp.
Redaktören för varje rubrik ska
också fungera som användarstöd
och kunna vara hjälp om lathun-
den ändå inte räcker till. Dess-
utom kommer vi att tillsammans
med personalbyrån arrangera en
specialvariant på kursen som vän-
der sig till ”den som aldrig surfat
förr”. Information om kursen,
som ges den 3 december, har skick-
ats ut till samtliga institutioner
och enheter.

För ytterligare information
kontakta Anette Norberg-Tägt,
tel. 16 2255, e-post Anette.Norberg-
Tagt@info.su.se.

Anette Norberg-Tägt

h t t p : / / w w w . i n s i d a n . s u . s e

Så här ska Insidan fungera:
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KONFERENSER M. M.

Kulturhuvudstadsprogram-
met vid universitetet

Läs det späckade månadsbladet
eller på nätet www.su.se eller ring
infotel 674 74 20!

Fermats gåta – ett populär-
vetenskapligt evenemang

”Jag har funnit ett i sanning under-
bart bevis, men tyvärr är marginalen
för smal för att det ska få plats.”
Denna lilla anteckning nedskriven
1637 i en antik grekisk bok av
amatörmatematikern Pierre de
Fermat har sedan dess sporrat
generationer av matematiker, tills
gåtan slutligen löstes häromåret av
engelsmannen Andrew Wiles.
Kom och hör professor Torsten
Ekedahl, bitr. professor Clas Löf-
wall m.fl. berätta om den fascine-
rande historien kring försöken att
lösa problemet som går under
namnet Fermats stora sats.
Tid: 18/11 kl 18.00.
Plats: Matematiska institutionen,
Kräftriket, Sal 14, hus 5.
Arrangör: Matematiska institutio-
nen. Denna kväll är en del av akti-
viteterna kring utställningen Gamla
böcker att räkna med på Kungl.
Vetenskapsakademien under no-
vember månad.

Öppet hus vid
Institutet för tillämpad
miljöforskning (ITM)

ITM har nyligen flyttat in i Frescati-
området och håller öppet hus för
att visa sina nya lokaler för allmän-
heten. Kom och se hur modern
miljöforskning bedrivs och hör
miljöforskarna berätta om sin forsk-
ning. Institutet bjuder på föredrag,
utställningar och demonstrationer
kring sin forskning. Ta med hela
familjen!
Plats: Frescativägen 50 (bakom
Naturhistoriska Riksmuseet).
Tid: söndag den 22/11 mellan
kl 11 och 15.
För mer information: kontakta
Cynthia de Wit, tel. 674 71 80.

Interdependence
in Asia Pacific

A multidisciplinary perspective
The conference will address the chal-
lenges raised by the developments
toward both integration and disinte-
gration in Asia Pacific and contribute
to the Asian-European dialogue
focusing on trends and tendencies
towards regionalism in Asia Pacific.
Date: 30/11–1/12.
Location: Stockholm.
Information: www.cpas.su.se.
Organizers: Center for Pacific Asia
Studies at Stockholm University

and the Swedish Institute of Inter-
national Affairs.

Economics and identity
Samhällsvetenskapliga fakultetens

Myrdalföreläsning
Gästföreläsare: George A. Akerlof,
Professor of Economics, University
of Berkeley.
Tid: 1/12 kl 17–18.
Plats: Aula Magna.
Information: Marianne Lindfors,
samhällsvetenskapliga fakultets-
kansliet, tel 16 2048.

Öppet möte kring
Gunnar Myrdals aktualitet

”Vid hundraårsdagen och
inför framtiden”

I samband med ett forskarseminarium
den 2–3 december – Gunnar Myr-
dal Centennial Seminar 1898–1998
– kommer dagen efter ett öppet hus
kring Gunnar Myrdals aktualitet
att hållas.
Tid: 4/12 kl 10–17.
Plats: Aula Magna.
Information: Örjan Appelqvist,
ekonomisk-historiska institutionen,
e-post Orjan.Appelqvist@ekohist.
su.se.
Arrangör: ekonomisk-historiska
institutionen i samarbete med
Arbetslivsinstitutet och forsknings-
rådet vid Arbetarrörelsens arkiv
och bibliotek.

Är makten vår?
Ett öppet symposium om
kvinnomaktutredningen

Lyssna till Anita Nyberg, utredning-
ens sekreterare och Agneta Stark,
företagsekonom vid SU. I den efter-
följande debatten deltar bl.a. Christine
Bladh och Elisabeth Elgán, båda
historiker från Södertörns högskola.
Tid: 2/12 kl 18–20.
Plats: Hörsal 3, B-huset, Södra
huset, Frescati.
Information: Johanna Overud,
tel. 16 7148, e-post
johanna.overud@historia.su.se.
Arrangör: Forum för kvinnliga
forskare och kvinnoforskning i
Stockholm.

DISPUTATIONER

20–30/11
Allmän och historisk geologi
Jens Ormö / Impact Cratering at Sea.
Opponent: Dr Richard A.F. Grieve,
Chief Geoscientist’s Office, Ottawa.
Tid: Fredagen 20/11, kl 10.00.
Plats: Nordenskiöldsalen, Geoveten-
skapens hus, Frescati.

Biokemi
Ingela Parmryd / Protein Prenyla-
tion in Higher Eukaryotes.
Opponent: Professor Patarick

J. Casey, Duke University Medical
Center, Durham.
Tid: Fredagen 20/11, kl 10.00.
Plats: Magnélisalen, KÖL, Frescati.

Litteraturvetenskap
Catrine Brödje / Ett annat tiotal.
En studie i Anna Lenah Elgströms
tiotalsprosa.
Opponent: Fil dr Eva Heggestad,
Uppsala.
Tid: Lördagen 21/11, kl 11.00.
Plats: Hörsal 11, hus F, Södra huset,
Frescati.

Kvartärgeologi
Amir Mokhtari Fard / Rapid degla-
ciation and ice sheet retreat in the
Stockholm area – a sedimentological
perspective.
Opponent: Dr A.J. Tom van Loon,
Oosterbeek, Nederländerna.
Tid: Torsdagen 26/11, kl 10.00.
Plats: Nordenskiöldsalen, Geoveten-
skapens hus, Frescati.

Morfologisk botanik
Sangeeta Singh / Structure and
morphogenesis of the secretory
placental cells in Lilium.
Opponent: Fil dr Eva Robards,
University of York.
Tid: Fredagen 27/11, kl 10.00.
Plats: Föreläsningssalen, Botaniska
institutionen, Lilla Frescati.

Sociologi
Anders Kassman / Polisen och
narkotikaproblemet. Från nationella
aktioner mot narkotikaprofitörer
till lokala insatser för att störa
missbruket.
Opponent: Professor Hans Klette,
Lunds universitet.
Tid: Fredagen 27/11, kl 10.00.
Plats: Hörsal 8, hus D, Södra huset,
Frescati.

Naturresurshushållning
Göran Finnveden / Possibilities and
limitations of life cycle assessement.
Opponent: Professor Helias Udo
de Haes, Centre for Environmental
Studies, Leiden, Nederländerna.
Tid: Fredagen 27/11, kl 13.00.
Plats: Sal G, Arrheniuslaborato-
rierna, Frescati.

Zoologi, särskilt ekologi
Gunilla Ejdung / Predatory proces-
ses in Baltic benthos.
Opponent: Docent Susanne Baden,
Göteborgs universitet.
Tid: Fredagen 27/11, kl 10.00.
Plats: Sal G, Arrheniuslaborato-
rierna, Frescati.

Immunologi
Abu Bakar Siddique / Immunologi-
cal and functional properties of a
non-repeat region in Plasmodium

Även SACO får
lönepåslag i november
Nu har även löneförhandlingarna
med SACO blivit klara. Därmed får
alla anställda vid universitetet ett
generellt lönepåslag på 2 procent
eller minst 400 kronor retroaktivt
från april utbetalt med novem-
berlönen. Förhandlingarna om de
individuella påslagen är däremot
inte klara, utan fortsätter under
våren. Mer information finns på:
www.su.se/Organisation/Forvalt-
ningen/personalbyran.html.

Ny kontaktförmedling
för juristerna
Juristcentrum är en ideell före-
ning som fungerar som kontakt
mellan juridikstuderande och ar-
betsgivare. Sedan i höst finns en
heltidsanställd handläggare på
Juristcentrum, som har lokaler i
C-huset, plan 4. Juristcentrum för-
medlar utredningsuppdrag, prak-
tikplatser och ämnen till examens-
arbeten samt driver mentorsprojekt.

Nästa steg med
kvalitetsarbetet
Den decentraliserade modellen för
kvalitetsarbetet vid universitetet
ska utvecklas vidare under den
pågående treårsperioden fram till
år 2000. Det beslutade universi-
tetsstyrelsen i oktober. För att
ändå få en central styrning ska
rektor se över behovet av klarare
målformuleringar och handlings-
planer. Andra viktiga frågor som
ska arbetas vidare med är studen-
ternas medverkan och lämpliga stor-
lekar på institutioner och fakultets-
nämnder.

Vetenskapsteater
i Aula Magna
I början av december hålls en fes-
tival för vetenskapsteater i Stock-
holm med såväl äldre pjäser av
Klara Soppteater som internatio-
nella gästspel. Den 6 december är
man i Aula Magna, med pjäserna
Ja, hjärna och Mystery Bruises, den
senare en enmansshow med den
engelske skådespelaren Ken Cham-
bell om fysikens senaste rön. Dess-
utom ordnas en diskussion med
forskare och kulturarbetare kring
hur vetenskap går att blanda med
teater och kultur. Program finns på
www.stadsteatern. stockholm.se

Utskick om
personuppgiftslagen
Information om hur den nya per-
sonuppgiftslagen (PUL) påverkar
universitetets verksamhet har gått
ut från juridiska enheten till alla
prefekter. PUL började gälla den
24 oktober. Mer information finns
under www.info.su.se/Aktuellt/

Nedanstående eftertexter upphör från detta nummer
Detta är sista numret av SU-Nytt där annonser av nedanstående slag – den så kallade eftertexten – finns med.
Den ersätts från slutet av vecka 48 av en helt ny elektronisk information på vår hemsida: www.insidan.su.se.
Se artikel på sidan 13. Som vi tidigare meddelat har redan SU-Nytt Extra upphört av samma anledning.
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falciparum antigen Pf155/RESA.
Opponent: Dr Lars Hvid, Rikshos-
pitalet, Köpenhamn.
Tid: Måndagen 30/11, kl 10.00.
Plats: Nordenskiöldsalen, Geoveten-
skapens hus, Frescati.

Internationell pedagogik
Teshome Nekatibeb / Media Utili-
zation and School Improvement.
A Case Study of Primary Education
Support Programs in Ethiopia.
Opponent: Professor Lawrence
J. Saha, Australian National
University, Canberra.
Tid: Måndagen 30/11, kl 10.00.
Plats: Hörsal 2, hus A, Södra huset,
Frescati.

Nationalekonomi
Pehr Johan Norbäck / Multinational
Firms, Technology and Location.
Opponent: Professor James
Markusen, University of Colorado,
Boulder.
Tid: Måndagen 30/11, kl 13.00.
Plats: Hörsal 2, hus A, Södra huset,
Frescati.

Neurokemi och
neurotoxikologi

David Malinowsky / Interleukin-1
Receptors and their Ligands.
Opponent: Professor Gordon W.
Duff, the University of Sheffield.
Tid: Måndagen 30/11, kl 13.00.
Plats: Hörsalen, Frescati Backe,
Svante Arrhenius väg 21 A, Frescati.

PERSONALUTBILDNING

Mastersutbildning
för den statliga sektorn

Utvecklingsrådet för den statliga sek-
torn erbjuder nu en tredje masters-
utbildning för statsanställda ”Läran-
de, identitet och förändring”. Utbild-
ningen, som omfattar 40 högskole-
poäng, anordnas av universiteten i
Lund, Umeå och Leeds. Den beräk-
nas starta våren 1999. Kursen är
inriktad mot dagens och morgon-
dagens ledare inom statsförvaltningen.
Tid: Start i mitten av mars 1999.
Utbildningen är tvåårig och genom-
förs på halvtid, främst på distans.
Alla schemalagda utbildningsaktivi-
teter ska ske i tjänsten.
Anmälan: Arbetstagare och arbets-
givare söker gemensamt senast den
1 dec 1998.
Kostnad: Utbildningen och litteratu-
ren är kostnadsfri. Arbetsgivaren
betalar deltagarens resor, uppehälle
och expenser i samband med kurser
i Sverige.
Information och anmälningsblan-
ketter: Berit Andersson, enheten för
personal- och organisationsutveck-
ling, tel. 16 2244.

GÄSTFORSKARE

Institutionen för
fysikalisk kemi, oorganisk

kemi och strukturkemi
Mike Dadachov, Dept. of Physical

Chemistry, Univ. of New South
Wales, Sydney.
Tid: 16/10 – 20/11.
Information: Xiaodong Zou.

Kai Sun.
Tid: 25/9 1998 – 25/9 1999.
Information: Sven Hovmöller/
Xiaodong Zou.

ANSLAG OCH STIPENDIER

Anslås på universitetets anslagstavlor
i Bloms hus och i biblioteksfoajén.

Se även www.su.se/studbyran/
stipendier.html.

Info: Bengt Fagerberg, tel 16 2019,
e-post bengt.fagerberg@sb.su.se
eller Jerker Dahne, tel 16 2782,

e-post jerker.dahne@sb.su.se.

The Committee
of the Regions

of the European Union
Thesis competition on the follo-
wing subject: ”Fighting economic
and social disparities in Europe:
how can regions and cities contri-
bute to a more balanced EU?”
Requirements: A doctoral thesis
completed in 1998, submitted in
the field of law, economics, politi-
cal or social science, written in one
of the official languages of the
European Union. The thesis must
not have been awarded another
prize. The candidate must be a
national of a EU Member State
and be aged between 25 and 35.
Supporting documents: A summary
in English, French, German, Italian
or Spanish (8 pages max); A curri-
culum vitae of the candidate; The
full address and telephone number
of the candidate.
First prize: ECU 2.000 and support
for publication.
Second prize: ECU 1.000 and sup-
port for publication.
Address: Committee of the Regions,
Directorate for Administration,
Personnel, Finance, the Legal Service
and the Registry, Unit for Studies,
Rue Belliard 79, B-1040 Brussels,
Belgium; fax +32 2/282 23 30
Deadline: January 11, 1999.

Riksbankens Jubileumsfond:
Nils-Eric Svenssons Fond

Resestipendier för yngre disputerade
forskare.
Belopp: Två stipendier om ca
90 000:- vardera.
Adress: Riksbankens Jubileumsfond,
Box 5675, 114 86 Stockholm;
tel 08-50 62 64 01.
Senast 990114.

The John Carter Brown
Library

Research Fellowships 1999–2000
for scholars whose work is centered
on the colonial history of the Ame-
ricas.
Application forms may be obtained
at the following address:
Director, The John Carter Brown

Library, Box 1894, Providence,
R.I. 02912 U.S.A. ; e-mail
JCBL_Fellowships@Brown.edu,
website http://www.brown.edu/
Facilities/John_Carter_Brown_
Library.
Deadline: January 15, 1999.

The European
Investment Bank

The 1999 EIB Prize is offered for
short essays on economical and fi-
nancial topics related to European
affairs. In addition, a special award
will be presented for essays on the set
topic: ”Unemployment – how do we
put Europe back to work?” To quali-
fy, all essays must be written in a
non-technical style, be of a maximum
length of 5000 words and must be
unpublished in the form presented.
For additional information and the
EIB Prize Rules, please contact:
The EIB Prize Secretariat,
100 Bd. Konrad Adenauer,
L-2950, Luxembourg;
fax (352) 4379-3492.
Deadline: February 2, 1999.

Institut Químic de Sarrià
International Aspirin“Prize for
Solidarity through Chemistry.
For additional information see
website.
Address: IQS - Secretaría General,
Via Augusta, 390, 08017 Barcelona,
Spain; tel (34-3) 203 89 00,
website http://www.iqs.url.es.
Deadline: February 28, 1999.

LEDIGA TJÄNSTER

Kopia av utlysningen kan fås av
handläggare vid personalbyrån/

fakultetskansliet.
Ansökan lämnas till registrator

Lilian Stridh, rum 114, Bloms hus.

Lärare
Sökande till tjänst som professor,
universitetslektor eller universitets-
adjunkt rekommenderas att rekvi-
rera anvisningar för redovisning av
pedagogiska meriter från resp.
handläggare.

Forskarassistent i japanologi.
Ref.nr: 614–2570/98.
Ansökan senast: 25/11.
Handläggare: Kenneth Hjalmarsson,
16 2130, fax 16 25 69, e-post
Kenneth.Hjalmarsson@adm.su.se.
Info: Gunilla Lindberg-Wada,
16 3621, e-post gunilla.lindberg-
wada@orient.su.se.

Doktorander
Fyra doktorander i litteratur-
vetenskap.
Ref.nr: 617–2520/98.
Ansökan senast: 27/11.
Handläggare: Kenneth Hjalmarsson,
16 2130, fax 16 25 69, e-post
Kenneth.Hjalmarsson@adm.su.se.
Info: Magnus Röhl, 16 3523,
e-post rohl@littvet.su.se.

Doktorand i teatervetenskap.
Ref.nr: 617–2521/98.
Ansökan senast: 16/11.
Handläggare: Kenneth Hjalmarsson,
16 2130, fax 16 25 69, e-post
Kenneth.Hjalmarsson@adm.su.se.
Info: Sven-Åke Heed, 674 74 83.

Doktorand i musikvetenskap.
Ref.nr: 617–2207/98.
Ansökan senast: 1/12.
Handläggare: Kenneth Hjalmarsson,
16 2130, fax 16 25 69, e-post
Kenneth.Hjalmarsson@adm.su.se.
Info: Holger Larsen, 16 1950.

Doktorand i portugisiska.
Ref.nr: 617–2597/98.
Ansökan senast: 20/11.
Handläggare: Kenneth Hjalmarsson,
16 2130, fax 16 25 69, e-post
Kenneth.Hjalmarsson@adm.su.se.
Info: Johan Falk, 16 3496.

Under förutsättning av erforderliga
beslut
fyra doktorander i zoologi.
Ref.nr: 617–2550/98.
Ansökan senast: 20/11.
Handläggare: Berit Strand, 16 4011,
fax 16 77 15, e-post Berit.Strand@
zoologi.su.se.
Info: Tommy Radesäter, 16 4050.

Under förutsättning av erforderliga
beslut
ett antal doktorander i neurokemi
och neurotoxikologi.
Ref.nr: 617–2544/98.
Ansökan senast: 23/11.
Handläggare: Ann-Christin Räätäri
Nyström, 16 4265, fax 16 13 71,
e-post ac@neurochem.su.se.
Info: Kerstin Iverfeldt, 16 2473.

Tekn/adm personal
Ekonomi- och administrations-
ansvarig vid inst. för neurokemi
och neurotoxikologi (vikariat
t.o.m. 990531 – ev. tillsvidare).
Ref.nr: 618–2562/98.
Ansökan senast: 23/11.
Handläggare: Britt Eriksson, 16 2197.
Info: Kerstin Iverfeldt, 16 2473
eller Ann-Christin Räätäri
Nyström, 16 4265.

ÖVRIGA ARBETSPLATSER
Karolinska sjukhuset

Doktorand i medicinsk strålnings-
fysik.
Ref.nr: 617-2581/98.
Ansökan senast: 23/11.
Handläggare: Lil Engström,
517 722 13, fax 34 25 35,
e-post lil@radfys.ks.se.
Info: Bo Nilsson, 517 724 97.

BOSTÄDER

Önskas hyra
Möblerad lägenhet i närheten av
universitetet önskas hyra under
perioden 15/1–20/3 1999 till fors-
karstuderande från Mocambique.
Kontakta: Ingela Elmén, 16 4258,
e-post ingela@system.ecology.su.se.



Stockholms universitet / 106 91 Stockholm Posttidning B

FO
TO

: 
YN

G
VE

 F
RA

N
SS

O
N

Nina Weibull är konstintendent
på universitetet. För henne inne-
bär ansvaret för konsten mer än ett
nio till fem jobb. Nina Weibull
lever med sitt yrke. Jobbet är hen-
nes passion.

När vi ses på hennes arbetsplats
i Spökslottet har hon precis kom-
mit tillbaka ifrån Bokmässan i
Göteborg där hon visat sin nya
bok Kärlek till glas, Agnes Hell-
ners samling av Orreforsglas.

Sedan våren 1997 har arbetet
med boken tagit det mesta av Nina
Weibulls tid. Boken är ett konst-
verk i sig. Det väl tilltagna forma-
tet och de förstklassiga fotografi-
erna av föremålen inbjuder till läs-
ning.

Att boken mottogs med stor för-
tjusning på Bokmässan är inte svårt
att förstå. Vacker, imponerande,
var några av omdömena.

Nina Weibull har varit redaktör
för boken och redigerat texterna.
Hon har också skrivit de flesta av
kommentarerna till färgbilderna.

– Det har verkligen varit ett jätte-
arbete. Jag fick uppdraget av stif-
telsen Kungstenens styrelse. Till-
sammans med Elsebeth Welander-
Berggren, känd från Antikrundan
i TV, har jag också sammanställt
bokens fullständiga katalog över
samlingens sjuhundra glasföremål.

Stolt över arbetet
Nina Weibull berättar att det inte
har funnits någon modell för hur
man arbetar fram en sådan här
bok. Stiftelsen Kungstenen har va-
rit huvudfinansiär. Universitetet
har stått för en del av kostnaderna
kring tryckningen. Familjen Rau-
sing, numera bosatta i USA, har
bekostat över-
sättningen till
engelska. Boken
kan köpas hos
A r c o M e d i a ,
Södra huset/B2.

Att Nina
Weibull är stolt
över boken är
inte att ta miste
på, likaså över
jobbet som uni-
v e r s i t e t e t s
konstintendent.
Att få ta hand
om Agnes Hell-
ners glassam-
ling i Spökslot-
tet ser hon som
en gåva. Men
Nina Weibull
understryker att

för henne är glaset inte bara vackra
objekt.

– Nej, glaset får absolut inte bara
reduceras till en glansfull bakgrund
för konferensverksamhet. Glas är
en renodling av estetik, form och
uttryck. Föremålen förmedlar både
tiden och den enskilde konstnä-
rens tankar.

Det är svårt att
få Nina Weibull
att prata om sig
själv. För henne
hänger passio-
nen för yrket och
konsten intimt
ihop med henne
som privatper-
son. Det är svårt
att veta vad det
ena slutar och
det andra börjar.
När jag försöker
ställa henne mer
personliga frå-
gor återkommer
hon istället till
Agnes Hellners
glassamling.

Samlingen är
näst efter Orre-

fors egen museisamling den bästa
dokumentationen av konstglasets
framväxt i Sverige.

Men att den Hellnerska glas-
samlingen hamnade just här på
universitetet och Spökslottet var
inte självklart.

– Glaset kunde lika gärna ham-
nat på Göteborgs universitet eller
Smålands museum i Växsjö om
inte Agnes Hellners son Jan Hell-
ner, professor emeritus vid juridis-
ka institutionen, och hans fyra sys-
kon bestämt sig för att samlingen
skulle hit.

Reser med konsten
I Nina Weibulls jobb som konstin-
tendent ingår naturligtvis andra ar-
betsuppgifter än att ansvara för glas-
samlingen. Bland annat vård och
tillsyn av den museala delen av Spök-
slottet, vari omhängningar, putsning
av glasvitriner och dammtorkning
ingår, samt ansvar för den stora
samlingen av äldre måleri.

I jobbet ingår också en hel del
resande. Nyligen var hon i Paris med
två målningar som nu finns med på
en utställning på Petit Palais.

– Det är ett helt företag innan

Profilen
Namn: Nina Maria Weibull.
Född: 1947 i Malmö.
Familj: Sambo Sven Hansell,
döttrarna Emma 15 och
Hedvig 16 år.
Bor: I lägenhet i Vasastan.
Favoritmaträtt: Gratinerade
pilgrimsmusslor.
Bästa bok: Ett eget rum av
Virginia Woolf.
Bästa film: Jonas år 2000
och Den röda filmen.
Fritidsintressen: Konst, litte-
ratur och långa promenader.

konstföremål kan skickas iväg. När
tavlorna packas ner i en stor trälå-
da är chefskonservatorn på Natio-
nalmuseum med och skriver en
rapport om i vilket skick varje
målning är. Tillsammans med
museets packmästare packar jag
sedan ner tavlorna. Och när jag
kommer fram har jag rapporten
med mig till utställningskommis-
sarien och tillsammans packar vi
sedan upp tavlorna på plats.

Under resorna försöker Nina
Weibull se så mycket konst hon
bara hinner med. Den här gången
tittade hon på franskt måleri un-
der 1840-60-talen eftersom hon
förbereder en studie om Johan
Fredrik Höckert, en svensk konst-
när som levde i Paris på 1850-talet.
I anslutning till det blir det också
en utställning på Spökslottet med
hans verk.

– Det är första gången vi gör en
utställning med inlånade verk, sä-
ger Nina Weibull.

Konstvetare i hjärtat
Även om Nina Weibull bara varit
universitetets konstintendent se-
dan 1985 så har hon varit konst-
vetenskapliga institutionen tro-
gen.

– Jag har faktiskt läst konst-
vetenskap sedan 1969 och har
inga planer på att sluta med det.

Hon undervisar i konstteori och
skriver på en doktorsavhandling
om tolkningsproblematiken til-
lämpat på ett givet konstnärskap.

För Nina Weibull vore det na-
turligt att tillhöra konstvetenskap-
liga institutionen. Det är där hon
har sina kolleger och sitt hjärta.

– Jag kan känna mig lite isole-
rad här. Inte fysiskt, för jag stort-
rivs i lokalerna. Men tjänsten bor-
de ligga under konstvetenskapli-
ga institutionen. Nu ligger den
inom Tekniska byrån. Från bör-
jan var det en servicetjänst. Då
tänkte man sig ett ganska passivt
ansvarstagande.

Men att hon skulle vara passiv
kan ingen anklaga henne för. Nina
Weibull är en av landets mest pro-
duktiva konstintendenter. För-
utom att skriva böcker och hålla
föreläsningar frilansar hon också
som konstkritiker i Aftonbladet.
Och som hon själv uttrycker det,
hon drivs av ett kreativt ursinne,
envishet och en stark vilja att kun-
na förmedla föremålens eget språk
till betraktaren.

Madeleine Salomon

Den sköra konstens hängivna beskyddare


