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Ny tjänstestruktur vid danska
universitet

Många västeuropeiska länder har under de
senaste åren genomfört reformer av universi-
tetens tjänstestruktur. Den i Sverige nyligen
genomförda tjänstereformen som närmast
följer en norsk modell innebär främst en ti-
telreform. Ett antal lektorer blir befordrade
till professorer och ett antal adjunkter till lek-
torer. Inga nya medel har tillförts och de be-
fordrade har ingen automatisk rätt till änd-
rade arbetsuppgifter eller högre lön. Andra
länder har valt en annan modell än den norsk/
svenska. Ett intressant exempel är den tjäns-
tereform i Danmark om vilket ett avtal slöts
mellan departement och fack den 6 mars i år.

Avtalet innehåller flera delar. Jag skall här
lyfta fram några.

Fler professurer
Antalet professurer på de danska universite-
ten är för närvarande cirka 1000. Dessutom
finns det 25 professurer vid olika forsknings-
institut. Reformen innebär ytterligare 300
professurer, 275 vid universiteten och 25 vid
instituten.

De nya professurerna kommer vara av två
typer. 100 av de nya tjänsterna kommer att
vara av samma typ som de som redan finns.
200 kommer däremot att vara tidsbegränsa-
de till normalt fem år med en möjlighet till
förlängning med tre år. Dessa professurer är
tänkta att vara inriktade på nya områden och
främst avsedda för yngre personer. Efter dessa
åtta år blir innehavaren förordnad som lek-

tor (tidigare egen tjänst eller nyinrättad tjänst).
Med tanke på förväntade stora pensionsav-
gångar kommer många troligen att få en pro-
fessur av traditionell typ innan åttaårsperio-
den utlöpt.

Adjunkt/lektors-karriären
En dansk adjunkttjänst motsvarar närmast en
svensk forskarassistenttjänst. Den är tidsbe-
gränsad – högst fem år på samma institution
– och under de första tre åren skall tonvikt
läggas på forskning. Enligt det nya avtalet
skall en lektorstjänst normalt utlysas när pe-
rioden för en adjunkttjänst är på väg att löpa
ut. Lektoratet är dock inte reserverat för ad-
junkten och ett lektorat söks alltid i konkur-
rens (eller med avtalets text ”Der kommer ing-
en oprykningsmodel her”).

Andra förändringar
Det finns många andra element i det nya av-
talet. En lika ställning för forskning och un-
dervisning, ett betonade av professorernas roll
som forskningsledare och extra medel för att
rekrytera yngre forskare och därmed under-
lätta generationsskiftet är några intressanta
inslag som jag dock inte skall gå in på här.

De danska och svenska tjänstereformerna
skiljer sig i många avseenden från varandra.
Den danska tjänstereformen skiljer sig fördel-
aktigt från den svenska i ett avseende. Det
finns en finansiering om än den kanske inte
är tillräcklig. ■

När vårterminen går mot sitt slut och solen skiner
fylls gräsmattorna på universitetets campus av stu-
derande, filosoferande och fikande studenter.
Stockholms universitet är beläget i världens första

nationalstadspark och har ett campus med både
vacker natur och ett rikt fågelliv. Stockholms uni-
versitets campus sträcker sig ifrån Bergianska träd-
gården i norr till Sveaplan i söder.
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En genomtänkt struktur, bättre sök-
verktyg och en ny grafisk utformning.
Det är huvudingredienserna i univer-
sitetets nya centrala webbplats.

I dagarna öppnas universitetets nya
webb på www.su.se

Det vore synd att säga att universi-
tetets webb varit usel hittills. Tvärt-
om finns både på institutioner och
centralt mängder av bra information.
Problemet har varit att strukturen
gjort det svårt att hitta fram. Omgör-
ningen har därför utgått ifrån befint-
ligt material som analyserats och pa-
keterats om. Vi hoppas att den nya
entrén ska göra det enklare för våra
besökare att hitta rätt.

Målgrupperna är många men högst
prioritet har förstås såväl blivande
som inskrivna studenter. Kraven på
att få information på egna villkor ökar
ständigt. Genom att lägga ut informa-
tion på nätet är den tillgänglig dygnet
runt. Centralt jobbar studentbyrån
kontinuerligt med att förbättra sina
hemsidor. Färsk statistik visar att un-
der perioden 27 mars till 15 maj hade
studentbyrån 179 000 besökare på
sina hemsidor. Även på många insti-
tutioner utnyttjas webben för att ser-
va studenterna med information.

Arbetet har inte varit enkelt. Bara
en sådan sak som att välja huvudrub-
riker på första sidan… För en webb-
plats av universitetets storlek och
komplexitet räcker det inte med en
tydlig navigering och genomtänkt
struktur, hur listiga lösningarna än är.
Därför har det ingått i projektet att
förbättra sökfunktionen rejält.

Den interna webbplatsen Insidan
kommer inom kort att kompletteras
med ett antal rubriker. Målet är att

Ny entré till
Stockholms
universitets webbplats

samla det man behöver som anställd
på ett ställe. Insidan är öppen men vis-
sa länkar kommer endast att vara till-
gängliga från universitetets datorer.

Det är bara början
Men nog nu med beskrivningar av vad
som finns på webben. Jag rekommen-
derar istället ett besök. En trycksak är
definitiv. Rättelseblad eller omtryck är
vad som står till buds när man vill för-
ändra. Så är det inte i det här fallet.
Det som gör webben rolig och spän-
nande är just dynamiken, möjligheten
att komplettera, lägga till och dra
ifrån. Men förhoppningsvis har vi nu
en grund som tål att utvecklas framö-
ver.

När man började sortera och ana-
lysera materialet flöt en del sanning-
ar upp till ytan. Vi saknade bland
mycket annat till exempel en samlad
information för forskarstuderande.
Här finns mycket att göra. Det blir
nästa fas i utvecklingsarbetet som re-

dan påbörjats. Vidare kommer mal-
lar av olika slag erbjudas för att för-
enkla arbetet med att till exempel byg-
ga egna hemsidor. I projektet ingår
också att ta fram riktlinjer för univer-
sitetets webbplats. ■

ANETTE NORBERG-TÄGT

Som alltid tas synpunkter och förslag
emot. Frågor av praktisk och teknisk
art hanteras av enheten för IT och
media. Gäller det frågor av mer över-
gripande karaktär är ni välkomna att
höra av er till undertecknad.

Projektet är finansierat med med-
el från IT-rådet. Informationsen-
heten har det övergripande ansva-
ret för universitetets webbplats
och därmed detta utvecklingspro-
jekt. Arbetet har utförts av enhe-
ten för IT och media.

En annan målgrupp
som vi vill nå är

media. Genom att
samla nyheter, kalen-
darium, pressmedde-
landen med mera på

förstasidan blir det
lättare att hitta bland

det som är aktuellt.
Vill du använda

bannern (annons-
platsen)? Kontakta
enheten för IT och

media.
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Stockholms universitet välkomnar
satsningen på forskarskolor. Men
man varnar samtidigt för att en sats-
ning på forskarskolor inte får ersät-
ta utbyggnaden av den mer traditio-
nella forskarutbildningen. Det fram-
går av den skrivelse som universite-
tet lämnade i mitten av maj som svar
på utbildningsdepartementets förslag
om att etablera tio forskarskolor.

I den utredning som ligger till
grund för utbildningsdepartementets
förslag framhåller man att forskar-
skolorna ska ha grundforskningska-
raktär och att varje forskarskola ska
vara ett samarbete mellan minst två
lärosäten. Man räknar i utredningen
med att det kommer att kosta om-
kring 16 miljoner kronor per år att
driva en forskarskola för tjugo dok-
torander.

I sitt svar pekar man från universi-
tetet på att förslaget om att etablera
tio forskarskolor i landet har en kraf-
tig slagsida mot naturvetenskap och
informationsteknologi. ”Vi hade gär-
na sett fler skolor inom området hu-
maniora-juridik-samhällsvetenskap.
Inte minst finns klara behov av nå-
gon forskarskola i juridik” heter det
bland annat i skrivelsen.

I skrivelsen till departementet ang-
es också tre forskningsområden där
universitetet har intresse i och kom-

Framtidens forskarskolor
riterar universitetet att delta i fors-
karskolor med annan huvudman än
universitetet. Det gäller forskarsko-
lor i ekonomi med inriktning mot en-
treprenörskap och innovationssys-
tem, materialvetenskap, pedagogiskt
arbete/didaktik och språkteknologi.

I skrivelsen från universitetet finns
även förslag om helt nya forskarsko-
lor. Det gäller till exempel förslag om
att inrätta en barockakademi, en
forskarkola i filosofi och en tvärve-
tenskaplig forskarutbildning inom
kommunikationshandikapp.

Senast den 16 juni i år ska ett för-
slag finnas klart om var de tio fors-
karskolorna ska förläggas och vilka
de blir. Detta förslag ska sedan be-
handlas inom utbildningsdeparte-
mentet för att sedan eventuellt bak-
as in i den forskningspolitiska pro-
positionen som kommer i samband
med budgetpropositionen i september
i år.

– Det här är den tveklöst största sats-
ningen på forskarutbildning som kom-
mer att göras inom ramen för statsan-
slagen på många år och jag hoppas att
vi på Stockholms universitet får gehör
för våra förslag, säger Peter af Tram-
pe, kanslichef på humanistiska fakul-
tetskansliet och den som varit samman-
hållande för universitetets svar när det
gäller forskarskolor. ■

petens för att etablera forskarskolor.
För det första vill universitetet få

huvudansvar för en forskarskola
inom genomik och bioinformatik.
Tanken är att även Uppsala univer-
sitet, Mälardalens högskola, KTH
och Södertörns högskola ska med-
verka. En viktig faktor som talar för
att lägga forskarskolan här och som
också lyfts fram i ansökan, är sam-
lokalisation av KTH Genom Re-
search Center och Stockholm Bioin-
formatics Center till Fysikcentrum
under 2001. Den andra forskarsko-
lan man föreslår ska ledas från
Stockholms universitet är en i ro-
manska språk. Även här ser man
framför sig en forskarskola av nät-
verksmodell där nio av landets uni-
versitet och högskolor förutom
Stockholms universitet ska ingå.

Till sist föreslås att en forskarsko-
la i nationalekonomi, finansiell eko-
nomi och ekonomisk statistik inrät-
tas och leds från Stockholms univer-
sitet. Här ska även Handelshögsko-
lan i Stockholm och Södertörns hög-
skola finnas med. Man framhåller i
skrivelsen att forskarutbildningen i
Stockholm idag är den största i Nor-
den i dessa ämnen och att det idag
finns handledarkapacitet för ett stör-
re antal studenter.

Förutom dessa forskarskolor prio-

TEXT: TOMMY RINGART
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Från och med nästa år inleder Högs-
koleverket, HSV, ett omfattande utvär-
deringsarbete som innebär att kvalite-
ten i grund- och forskarutbildningarna
inom samtliga program och ämnen
kommer att ses över och bedömas.
Detta är konsekvensen av propositio-
nen ”Studentinflytande och kvalitets-
utveckling i högskolan” (1999/
2000:28) som antogs av riksdagen i
april – en proposition som långt ifrån
alla inom universitetsvärlden känner
till.

Med anledning av att det nya utvär-
deringssystemet sannolikt kommer att
kräva ett framtida stort engagemang av
universitetets lärare, studenter och in-
stitutionsansvariga inbjöd Kvalitets-
gruppen vid Stockholms universitet till
ett seminarium ”Värdering 2000”. Se-
minariet ägde rum den 4 maj och Bo
Talerud, utredare vid HSV, gav under
seminariet en bild av bakgrunden till

det utökade utvärderingssystemet. Re-
geringen anser att de granskningar som
HSV hittills genomfört i form av exa-
mensrättsprövningar, nationella utvär-
deringar av enstaka program samt be-
dömningar av lärosätenas kvalitetsar-
beten har fungerat väl, men gör samti-
digt tillägget att de har varit för få.
Regeringen föreslår därför att HSV får
i uppdrag att utvärdera all ämnes- och
programutbildning samt forskarutbild-
ningen under en sexårsperiod med start
år 2001. De skäl som regeringen fram-
för för ett sådant heltäckande ”kvali-
tetsgranskningssystem” är:
- att blivande studenter har rätt att

ställa frågan om kvaliteten i olika
utbildningar när de överväger att
ägna flera år åt högskolestudier och
att ta studielån,

- att svensk högskoleutbildning skall
kunna bedömas och jämföras i in-
ternationella sammanhang samt

- att samhället behöver kunna bedö-
ma i vilken utsträckning de stora re-
sursinsatserna svarar mot goda re-
sultat.

För närvarande arbetar HSV intensivt
med att ta fram aspekter och kriterier
som kännetecknar god kvalitet och
som alla kan vara överens om. En av
de viktigaste uppgifterna i HSV:s för-
beredelsearbete är att förankra dessa
kriterier väl inom akademien, inte
minst med tanke på att HSV kommer
att få rätt att dra in examensrätten i
de fall en viss utbildning inte skulle visa
sig hålla tillräcklig kvalitet. ■

Mer ingående information om propo-
sitionen och det pågående förberedel-
searbetet hittar du på Kvalitetsgrup-
pens hemsida www.pu.su.se/kvalitet/
eller genom att kontakta Charlotta
Karlsson, PU-enheten, tel 16 20 46.

Värdering 2000 TEXT: CHARLOTTA KARLSSON

Årets ansökningssiffror för Stock-
holms universitet visar på en minsk-
ning totalt med cirka 14 procent. För
de naturvetenskapliga linjerna är
minskningen 25 procent. Men det är
fortfarande många som söker till uni-
versitetet – cirka 39 000 sökande till
17 000 platser.

– De senaste årens extrema kon-
kurrensläge till en del av våra utbild-
ningar kan sägas ha antagit mer rim-
liga proportioner, menar Arne Ols-
son Laurin, chef för studentbyrån.

På vissa kurser vet man från bör-
jan att alla sökande till sist kommer
in. Därför har studentbyrån skickat
ut information till institutionerna om
att förenkla antagningsförfarandet

genom att ta in alla redan i första an-
tagningen.

– På det här sättet slipper institu-
tionerna reservförfarandet och de sö-
kande som i och med det nya natio-
nella antagningsbeskedet måste be-
stämma sig tidigare för vilken utbild-
ning de ska välja tackar förhopp-
ningsvis ja till universitetets utbild-
ningar, säger Anders Jansson på stu-
dentbyråns avdelning för antagning
och studiedokumentation.

Universitetsstyrelsen beslutade vid
sitt sammanträde den 24 maj att till-
sätta en arbetsgrupp som ska arbeta
fram en övergripande strategi för re-
krytering av nya studenter och ta fram
en handlingsplan med förslag till

åtgärder.Arbetsgruppen ska presente-
ra sina förslag senast den 1 oktober
2000.

– Det är viktigt att vi snabbt upp-
märksammar den förändrade sökan-
desituationen och planerar för rätt åt-
gärder, säger rektor Gustaf Linden-
crona.

Och mycket görs redan. Bland
många exempel på bra åtgärder kan
nämnas Fysikums vetenskapslaborato-
rium som är öppet för elever och lä-
rare på högstadiet och gymnasiet samt
nationalekonomiska institutionens fö-
reläsningar för gymnasieelever den 28
september i höst där man bland an-
nat föreläser om vad ekonomer vet om
Internet, kvinnor och risfält(!) ■

Färre sökande ti l l  hösten TEXT: MARIA SANDQVIST
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Sedan augusti förra året är univer-
sitetet värd för ett samlat centrum
inom alkoholforskning. Från början
var tanken att man skulle husera i
sex rum inne vid Sveaplan tillsam-
mans med Institutet för socialt arbe-
te. Redan under uppbyggnadsfasen
blev det dock klart att det inte skulle
förslå långt och man fick öka på ut-
rymmet.

– Nu har vi snart växt ur våra femton
rum och planerar att fördubblas igen,
bland annat genom två nya professu-
rer som tillsätts under året, säger Ro-
bin Room, som är föreståndare för
Centrum för socialvetenskaplig drog-
och alkoholforskning.

Han har tidigare arbetat vid liknan-
de centra i USA, Kanada och Norge.
Tanken på att även samla svensk
forskning inom området har funnits
under flera decennier, men det var allt-
så först förra året det blev av.

– Tidigare har vi haft många fram-
stående forskare, men vi har alla ar-
betat för utspritt både forskningsmäs-
sigt och geografiskt. Nu har vi bildat
en kritisk massa och kan bedriva en
kraftig alkoholforskning istället för att
bara ta små steg i taget, säger Eckart

Kühlhorn som innehar den andra av
centrets professurer.

Forskningen som bedrivs inom
centret är socialvetenskaplig och syss-
lar exempelvis inte med alkoholens
medicinska effekter på molekylnivå.
Istället koncentrerar sig centrets soci-
ologer, kriminologer, etnologer och
psykologer på forskning kring hur
mycket och varför vi dricker, sociala
och kulturella faktorer kopplade till
alkohol samt alkoholpoltikens effek-
ter, både inom Sverige och internatio-
nellt. Vad gäller skadeverkningar sam-
arbetar man med socialmedicinare.

– Det är stimulerande med de
många olika samhällsvetenskapliga in-
gångarna till ämnet. Det är dock nöd-
vändigt eftersom alkohol är något
som inverkar på så många olika om-
råden – allt från sociala frågor och
ekonomi till familjeliv och kultur. Som
föreståndare för centret ser jag mig
som en cirkusdirektör, som ska lyfta
fram det bästa inom varje område,
förklarar Robin Room.

Han påminner också om att det inte
bara är alkohol man forskar om, utan
även droger i vid bemärkelse. Själv
studerar han bland annat effekterna
av opiater inom sjukvården i sex eu-

ropeiska städer och andra projekt rör
missbruk av andra droger.

– Eventuellt ska vi även undersöka
spelmissbruk och effekten av nya ca-
sinon i norrländska städer, alltså nå-
got som man inte stoppar in i krop-
pen men som ändå kan orsaka ett be-
roende.

Används i politiken
Intresset för centret är inte bara stort
från forskarhåll. I och med samlokali-
seringen vid universitetet kan nämli-
gen forskarna på allvar leva upp till
det unika kravet att svensk alkohol-
politik ska baseras på vetenskaplig
grund, vilket inte förekommer i något
annat land.

– Här spelar centret en mycket vik-
tig roll för att guida samhället i den
nya värld av ökade privata intressen
och större inflytande från utlandet,
förklarar Gabriel Romanus som är
ordförande vid Socialvetenskapliga
forskningsrådet, SFR.

Han och SFR har varit huvudansva-
riga för att centret slutligen kom till
stånd. En viktigt utgångspunkt för
satsningen, förutom att lägga en grund
för bred forskning, var även att för-
lägga det till Stockholms universitet.

– Centret är unikt om man jämför
det med dess utländska motsvarighe-
ter, som ofta är mer eller mindre fri-
stående institut. Kopplingen till uni-
versitetet är viktig såväl för möjlighe-
ten till utbyte med andra forskare som
för att studenter ska kunna komma i
kontakt med alkoholforskning och bli
intresserade av ämnet redan under
grundutbildningen, säger Gabriel
Romanus.

Ett exempel på viktig forskning
inom centret är det stora forsknings-
projekt för att kartlägga vårt drickan-
de under 90-talet som Eckart Kühl-
horn lett.

– Med all oregistrerad alkohol som
finns i omlopp har vi fram till nu inte

Hur, när, var och varför dricker vi?
Forskningen vid Centrum för socialvetenskaplig drog- och alkoholforskning ger svaren.

Professor Robin
Room är förestån-
dare för centret
som forskar om
svenskarnas
dryckes- och drog-
vanor.
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med säkerhet vetat hur mycket vi drick-
er, vilket ju är en nödvändig utgångs-
punkt för en stor del av både forskning
och alkoholpolitik, säger han.

Kvaliteten i studien beror främst på
att man utvecklat metoder för att även
få med alkoholister i beräkningarna.
Nu visade det sig att så mycket som
hälften av all sprit är oregistrerad ge-
nom att vara hembränd, smugglad el-
ler lagligt införd. Det gör att en fjär-
dedel av de ungefär åtta liter alkohol
per vuxen vi dricker om året är ore-
gistrerad.

– Unikt med undersökningen är
också att myndigheter och näringen
för första gången har samarbetat och
bägge står bakom resultatet. Alkohol
är ju ett komplext ämne eftersom det
leder till såväl intäkter i form av skat-
ter från försäljningen som till utgifter
för staten från skador och brott när
vi sedan dricker upp spriten, förkla-
rar Eckart Kühlhorn.

Flera projekt inom centret rör den
föränderliga värld som svensk alko-
holpolitik nu verkar i, med ökade pri-
vata intressen och svårigheten att reg-

lera konsumtionen med skatter, till
exempel genom de nya generösa in-
förselreglerna för alkohol som börjar
gälla i sommar.

– Vi hoppades att de fördelar vi på-
visat med den svenska alkoholpoliti-
ken skulle vara till hjälp inför för-
handlingarna och åtminstone få till en
längre övergångsperiod. Tyvärr kros-
sades förhoppningarna när politiker-
na tänkte på samarbetet med EU i för-
sta hand, säger Eckart Kühlhorn.

EU-regler påverkar
Forskarna är säkra på att spriten som
nu kommer att flöda in i landet får
ökade skador som effekt. Vid centret
ska därför Håkan Leifman genom
månadsvisa enkäter studera hur vårt
drickande påverkas. Enligt honom
märks idag de betydligt mindre mäng-
derna som förs in från Danmark på
konsumtionen i hela södra Götaland.

– Med de nya reglerna kommer hela
landet påverkas och för oss forskare
är det viktigt att dokumentera de för-
ändringar som inträffar efter att reg-
lerna börjar gälla i sommar, bland
annat vad gäller skador och vad som
kan göras för att begränsa dem.

Tillsammans med Thor Norstöm på
Institutet för social forskning har Hå-
kan Leifman deltagit i projekt som
sammanställt material kring dödsfall
orsakade av alkohol inom alla EU-län-
der, såväl genom sjukdom som genom
självmord eller brott. Det man sett är
att ökad konsumtion i Norden har
starkare koppling till ökade dödsiff-
ror.

– Samtidigt kan det också bero på
att det finns kulturella skillnader för
hur man diagnostiserar dödsfall, till
exempel kanske vi här oftare klassar
folk som alkoholister. Just dessa skill-
nader är något jag ska undersöka i ett
nytt projekt, säger Håkan Leifman.

Han hoppas att all forskning kan
ligga till grund för en mer nyanserad
debatt kring alkohol i Europa. Enligt
honom börjar det också hända saker,
främst i de sydeuropeiska länderna
där alkoholskadorna kostar mycket.
Till exempel har Frankrike infört för-
bud mot alkoholreklam.

Här i Sverige är Systembolaget ett
viktigt instrument inom alkoholpoli-

tiken, och därmed även viktigt inom
forskningen. Till exempel är det in-
tressant att studera hur försöken att
klara av utländsk konkurrens slår ut.
Som utlänning är Robin Room fasci-
nerad av den nära kopplingen till
forskningen.

–  Försöket med lördagsöppna Sys-
tembolag, där man testar med öppna
butiker bara i halva landet, skulle det
aldrig gå att göra i något annat land
där jag har forskat.

Alkoholforskningens nära kontakt
med samhället som är så uttalad i
Sverige verkar dock vara det som
gör den lockande för forskarna vid
centret.

– Myndigheter och politiker lyssnar
på oss och det vi säger spelar en roll
för deras beslut. Dessutom är det fas-
cinerande med intresset från medier-
na. Här tittar de verkligen över axeln
på forskarna för att få veta vad som
är på gång. Det är jag inte varit van
vid utomlands, säger Robin Room.

– Samhällsintresset är också extra
stimulerande med tanke på att så
mycket av vårt arbete handlar om
metodutveckling för att ge tillförlit-
lig forskning. Det vi i huvudsak för-
söker göra är ju det näst intill omöj-
liga att försöka få folk att ärligt be-
rätta hur mycket de dricker, säger
Eckart Kühlhorn. ■

TEXT: ANDREAS NILSSON
FOTO: MIA ÅKERMARK

Eckart Kühlhorn leder en kartlägg-
ning av drickandet under 90-talet 
och Håkan Leifman studerar hur
drickandet påverkas av de nya 
EU-reglerna för införsel av alkohol.

SFR:s ordförande Gabriel Romanus
var tidigare VD för Systembolaget.
Foto: Systembolaget.
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Vid lit teraturvetenskapliga institu-
tionen pågår ett av de mest omfat-
tande  human i s t i s ka  p ro jek ten  i
Sverige – att sammanställa August
Strindbergs kompletta verk. Som en
del i arbetet har bland annat hans
relativt okända tidiga lyrik stude-
rats och givits ut på nytt, med re-
s u l t a t e t  a t t  e n  t i d i ga r e  o känd
Strindbergdikt dykt upp.

August Strindberg skrev under 1883
satiriska och samhällskritiska dikter
som en reaktion mot sin samtids sen-
romantiska poeter. Han hade vid den
här tiden redan väckt en hel del an-
stöt med Röda rummet samt med sin
radikala historieskildring i Svenska
folket och sina blodiga satirer i Det
nya riket. Innan han lämnade Sverige
för Frankrike samlade han sina ela-
ka dikter till ett avskedstal för sina
motståndare i sviten Sårfeber. Trots
det stora intresset på sin tid är den
tillsammans med Strindbergs övriga
lyrik ganska okänd idag.

– Även om dikterna inte har fått
samma genomslag som Röda rummet
eller Mäster Olof är de lika banbry-
tande som hans prosa och dramatik.
Framför allt röjde han väg för sena-
re moderna poeter som Gustaf Frö-
ding och Pär Lagerkvist, säger James
Spens som skrivit en avhandling om
författarens tidiga lyrik.

Strindberg drog sig inte för att kri-
tisera dåtidens poeter, även om de var
akademiledamöter eller kungligheter.
Han ansåg att de blundade för verk-
ligheten och bara intresserade sig för
formen och komponerandet av kor-
rekta verser. Som motmedel lansera-
de Strindberg sin ”fula” poesi.

– Där var han medvetet slarvig och
vardaglig för att undvika att skriva
vackert. Men som den duktiga sti-
list Strindberg var handlar det egent-
ligen om att han försökte hitta en
form som kunde samspela med hans
nya realistiska lyrik, där budskapet

ful författare intresserar litteraturvetare

var det centrala, säger James Spens.
Under sin franska exil skrev sedan

Strindberg den långa diktsviten
Sömngångarnätter på vakna dagar.
Här försöker han enligt James Spens
leda sin fula poesi vidare och hitta ett
alternativ till den gamla romantiska
idealismen.

– Han jämför den sortens idealism
med den då moderna materialismen
och naturvetenskapen, men finner
inget svar på livets stora frågor i nå-
got av lägren. I sitt existentiella sö-
kande är dikten aktuell än idag.

James Spens avhandling är till stor
del ett resultat av arbetet han ägnat
åt att sammanställa Strindbergs tidi-
ga lyrik i en volym inom Strindbergs-
projektet. Hittills har 52 av 72 voly-
mer utkommit i det som ska bli för-
fattarens samlade verk. Allt beräknas
vara färdigt till 2005 och förutom Ja-
mes Spens arbetar två forskare till
med utgivningen.

– Tanken är att försöka etablera

Strindbergs egna texter så långt det
är möjligt. Vi utgår normalt från hans
originalmanuskript, men jämför
dessa med samtida upplagor av de
olika verken för att kunna tillvarata
säkra korrekturändringar av Strind-
berg, förklarar han.

Är man osäker på om ändringar är
Strindbergs egna i de ibland otydliga
manuskripten kan forskarna som en
sista utväg ta till kriminaltekniska
metoder.

I det ambitiösa projektet är det ock-
så viktigt att försöka få med alla verk.
Eftersom James Spens utifrån gamla
förteckningar visste att vissa dikter
försvunnit började han sitt arbete med
att efterlysa dessa i Dagens Nyheter.
Resultatet blev dock noll.

– Tråkigt nog dök sedan en dikt upp
på auktion efter det att volymen
tryckts. Desto roligare är det då att
jag nu fått skriva in dikten i den ny-
skrivna del av min avhandling som
utgörs av essän ”I musernas bidé”.  ■

TEXT: ANDREAS NILSSON/ILLUSTRATION: ALBERT ENGSTRÖM

Sångare!
Vi jämren I jämt om idealen som svekos?

Var tid har sina idéer om ting och om saker;
Och vi ha våra idéer om verkligheten!
Förblin I verkligen trogna era idéer;

Vi svika ej våra!

Sångare!
Vi sjungen I endast i höga ton om de höga?

Det höga i livet ges för oss är det högsta.
Vi sätten I ännu det skönas sken för det sanna?

Det sanna är fult sålänge sken är det sköna.
Det fula är sanning!

utdrag ur Sångare!
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– I de uniformer som görs för kvinnli-
ga poliser märks mycket av den makt-
ordning som finns mellan könen i sam-
hället. Man får hela tiden kompromis-
sa för att upprätthålla skillnaden mel-
lan de kvinnliga och manliga poliser-
na. Kvinnorna ska vara kvinnliga men
inte alltför kvinnliga, förklarar Ceci-
lia Åse som den 18 maj disputerade i
statsvetenskap kring föreställningar
om kropp och kön inom polisväsen-
det.

Cecilia Åse har gått igenom allt of-
fentligt tryck om kvinnliga ordnings-
poliser från 1958. Det rör sig om stat-
liga utredningar, rekryteringsbroschy-
rer, undervisningsmaterial, tidskrifter,
fackförbundspress med mera.

– En polis ska avskräcka från våld
och vara i stånd att utöva våld och
men också kunna vara mjuk och om-
händertagande. Män anses ha möj-

 – en spegel av maktförhållanden mellan könen

lighet att uppfylla alla tre sätten att
vara polis på. När man tar in kvin-
nor i poliskåren är det framför allt för

att de ska stå för det omhändertagan-
de. Men då blir de å andra sidan inga
”riktiga” poliser. Det är en paradox
där den kvinnliga underordningen
och den manliga överordningen blir
tydlig, säger Cecilia Åse. Hon menar
också att i polisväsendet speglas den
ordning som gäller generellt i samhäl-
let, där kvinnor på grund av att de
är kvinnor är underordnade den man-
liga normen.

Hon pekar på hur denna motsätt-
ning blir tydlig när man skulle ta fram
den första uniformen för kvinnor
1958. En kjol skulle vara för kvinn-
ligt och om de kvinnliga konstapla-
rna skulle ha byxor skulle man inte
kunna se skillnaden mellan manliga
och kvinnliga poliser – alltså blev det
byxkjol. ■

 TEXT: TOMMY RINGART
FOTO: MIA ÅKERMARK

Kvinnliga poliser

Medellivslängden i Ryssland sjönk med över sju år för män
och tre år för kvinnor mellan åren 1987 och 1994. Under
perioden 1992–1999 ökade även ohälsan i enkätundersök-
ningar där folk bland annat fick besvara frågor om hur de
mådde. Det finns anledning att tala om en folkhälsokris
under 1990-talet.

Det visar sociologen Per Carlson i sin avhandling som han
lade fram den 5 maj. Per Carlson menar att den försämrade
folkhälsan i Ryssland bland annat hänger ihop med att den
dåliga ekonomin bryter sönder sociala nätverk och familje-
strukturer. Andra studier visar också att de som har bättre
utbildning, bättre ekonomi och större socialt nätverk rap-
porterar att de mår bättre och också har en högre medel-
livslängd än andra delar av befolkningen. Per Carlson kon-
staterar att svängningarna i medellivslängd har varit myck-
et stora sedan kommunismens fall. 1994 var medellivsläng-
den för män 57 år för att 1998 öka till 61 år.

En av de orsaker som ofta sägs ligga bakom den låga
medellivslängden i Ryssland är den ökande alkoholismen.
Men Per Carlson menar att man måste sätta in alkoholen i
sitt sammanhang för att förstå orsak och verkan:

Sjunkande medellivslängd i 90-talets Ryssland
– En ökande alkoholkonsumtion 1990–1994 följs visser-

ligen av en ökande dödlighet och en sänkt konsumtion se-
dan 1994 går parallellt med en sjunkande dödlighet, men
frågan som måste ställas är ”varför Ivan super”. Jag tror
inte att alkoholen är ensamt ansvarig för den dåliga folk-
hälsan.

En annan viktig orsak till den låga medellivslängden är
den höga dödligheten bland medelålders män i hjärt- kärl-
sjukdomar. Bland män i åldern 40–44 år ökade dödlighe-
ten i dessa sjukdomar med 100 procent under åren 1987–
1994 och är också den främsta dödsorsaken i den gruppen.

– Det här tror jag bland annat beror på allmänt ökad stress
på grund av den dåliga ekonomiska situationen, men även
sådant som försämrat fysiskt allmäntillstånd och allmänt
försämrad levnadsstandard kan leda till den här ökningen i
dödlighet i hjärt- kärlsjukdomar, tror Per Carlson.

I avhandlingen visar Per Carlson också på den stora skill-
naden som finns i folkhälsan mellan Öst- och Västeuropa.
Såväl för dödlighet som för självskattad hälsa ligger befolk-
ningen i länderna i Västeuropa betydligt bättre till än be-
folkningen i länderna i öst. ■

TOMMY RINGART

Dagens polisuniform för kvinnor skil-
jer sig ifrån den första som bestod av
byxkjol då kjol ansågs för kvinnligt
och byxor kunde få kvinnor att se ut
som män.
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RESE, det stora forsknings-
programmet där man med hjälp av
data från satelliter försöker hitta sätt
att övervaka miljön, börjar nu nå fram
till konkreta resultat. RESE står för
”Remote Sensing for the Enviroment”
och har varit igång sedan 1997. Forsk-
ningsprogrammet bekostas av MIST-
RA (Stiftelsen för Miljöstrategisk
forskning) och många av de ingående
projekten leds av forskare från univer-
sitetets naturgeografiska och kultur-
geografiska institutioner.

Ett exempel är den övervakning av
vattenkvalitén som görs i bland annat
Östersjön med hjälp av satellitdata.
Vid algblomningen i juli 1999 jämför-
de man de bilder och data man fick
från satelliterna med mätningar i vatt-
net från fartyg och kunde då visa vil-
ka parametrar man skulle söka efter i
satellitbilderna för att spåra algblom-
ningar. Man kunde också konstatera
att blomningen fanns i ett vattenskikt
under ytan och alltså inte flöt ovanpå
vilket man oftast tror. Tidigare har
systemet för övervakning av algblom-
ning varit under utveckling och satel-
litdata har gått direkt till universite-
tet för bearbetning och sedan ut på
institutionens hemsida på Internet där
Länsstyrelsen i Stockholm och allmän-
heten kunnat följa algsituationen. Nu
är systemet redo att tas i bruk och

kommer under året att föras över till
SMHI. Vidareutvecklingen av syste-
met sker bland annat med användning
av radarteknik från satellit inom ra-
men för en doktoranduppgift och i
EU-samverkan.

I Nationalstadsparken i Stockholm
genomförs samtida strålningsmätning-
ar med satellit, flygplan och helikop-
ter för att kartlägga och övervaka
nyckelbiotoper. Genom att mäta pa-
rallellt på detta sätt kan man få fram
vilka störningar som finns mellan
jordytan och satelliten. Molnen och
atmosfären förändrar de värme- och
ljussignaler som jordyta och vegeta-
tion ger ifrån sig till satelliten. Mät-
ningarna syftar till att utveckla ett sys-
tem som ska ge underlag för en över-
siktlig fysisk planering på kommunal
och regional nivå, där man tar ekolo-
gisk hänsyn så att viktiga biotoper kan
bevaras och den biologiska mångfal-
den skyddas. ■

TEXT: TOMMY RINGART

Algblomning kan variera dramatiskt i
Östersjön. Det framgår tydligt av
dessa bilder som tagits fram ur satel-
litdata. Bilderna visar antalet dagar
med ytansamlingar av cyanobakterier
(blågrönalger). Övre bilden visar
förhållandena under 1995 som var
ett år med förhållandevis lite alg-
blomning. Den undre bilden visar
situationen 1997 då det förekom
mycket omfattande blomningar i
större delen av Östersjön. Satellitdata
är nedtagna och bearbetade av Ove
Rud och Miho Ishii vid naturgeogra-
fiska institutionen

 - satellitdata i miljövårdens tjänst

Algblomning och
nyckelbiotoper
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Helikopterstart från campusområdet
med en radiometer för mätning av de

olika ljusspektra som vegetation ger
ifrån sig inom Nationalstadsparken.

Mätprogrammet sker under hela vegeta-
tionssäsongen för att klarlägga de na-

turliga variationerna i vegetationstyper-
na så att man känner igen vilka spektra-
la signaler vegetation ger ifrån sig under
olika delar av året. Det gör i sin tur att

framtida miljöövervakning blir mer
precis. (Foto Göran Alm)

Olika skogstyper i Nationalstads-
parken så som de ser ut efter regist-
rering med en flygburen mätutrust-
ning och efterföljande bildbearbet-
ning. Registreringen utfördes den
26 juni 1998.

Av bilden framgår bland annat
att det finns mest triviallövskog, så
som björk och al i västra delen av
området medan ädellövskog, så
som ek, bok och lönn finns mest i
den östra delen.

Utvärdering och klassificeringsre-
sultat av olika skogstyper inom del
av Nationalstadsparken ingår i
delprojektet ”Vegetation and bioty-
pe monitoring” inom MISTRA-
projektet RESE vid den naturgeo-
grafiska institutionen. På bilden
syns förutom de olika skogstyperna
i grönt också i grått universitets-
byggnaderna i Frescati.

Bilden är något modifierad.
(Bildframställning: Alexander

Krusper)

Barr Ädelträ Triviallövskog Södra huset
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Samtliga de tre nya vice presides i
Kungl. Vetenskapsakademien (KVA)
kommer från Stockholms universitet.
I mitten av maj utsågs ett nytt presi-
dium och till förste vice preses val-
des Uno Lindberg, professor i zoolo-
gisk cellbiologi. Astrid Gräslund,
professor i biofysik, valdes till andra
vice preses, och Robert Erikson, pro-
fessor i sociologi, utsågs till tredje
vice preses. De tre vice presides in-
går tillsammans med ordföranden
och den ständige sekreteraren i pre-
sidiet och förbereder ärenden, besva-
rar remisser med mera. Janne Carls-
son, professor i hållfasthetslära och
före detta rektor vid Kungl. Teknis-
ka Högskolan valdes samtidigt till
ordförande eller preses.

Globalt arbete
Uno Lindberg, som är nyvald förste
vice preses, är också den som ansva-
rar för KVA:s utrikeskontakter. Re-
dan den 21 maj återkom han från sitt
första engagemang i den rollen. Han
representerade tillsammans med den
ständige sekreteraren Erling Norrby
KVA vid ett möte i Tokyo där veten-
skapsakademier från hela världen del-
tog. Mötet handlade om globala över-
levnadsfrågor så som hälsan bland be-
folkningen, mat, vatten, energi och ut-
bildning.

– Detta var ett viktigt möte, som
avslutades med ett gemensamt utta-
lande från världens vetenskapsakade-
mier. Uttalandet går i princip ut på
att världens vetenskapsakademier
skall sträva efter att få till stånd en
världsomfattande övergång till en
hållbar livsstil på vår jord, genom att
arbeta nära med sina respektive re-
geringar, internationella organisatio-
ner och den privata sektorn, säger
Uno Lindberg.

Och här tror Uno Lindberg att
hans perspektiv som professor i cell-
biologi kan vara viktigt.

Tre av tre vice presides i KVA
från Stockholms universitet

– Från min utgångspunkt med vet-
skapen om livets fragilitet och livs-
vävens skörhet, har jag ofta talat om
nödvändigheten att mänskligheten,
särskilt vi i den industrialiserade de-
len av världen, ändrar oss och ver-
kar i den riktning som diskuterades
vid denna konferens. Kanske kan jag
bidra till detta arbete. Jag har också
engagerat mig i KVA:s skolprogram
med övertygelsen om att vi måste bi-
dra till att öka intresset för naturve-
tenskap och teknik hos kommande
generationer. Projekt av detta slag
stod i centrum under en av dagarna i
Tokyo, säger Uno Lindberg.

KVA och universitetet
Att samtliga vice presides kommer
från universitetet tror han beror på att
de visat ett stort intresse för KVA:s
arbete.

– Jag tror att det faktum att vi finns
i närheten av KVA betyder att vi kan
delta med största möjliga effektivitet
vilket är en stor fördel för arbetet
inom KVA, säger Uno Lindberg.

Astrid Gräslund som utnämndes
till andre vice preses, tror att det i och
för sig var tillfälligheter som gjorde
att alla tre vice presides är från uni-
versitetet, men hon kan inte låta bli
att känna en viss stolthet över sitt
universitet:

– Det finns många duktiga perso-
ner från Stockholms universitet som
sitter i Kungl. Vetenskapsakademien
så det kanske inte bara var en slump
som gjorde att universitetet nu får en
så stark representation i presidiet,
menar hon.

Robert Erikson, som utsågs till
tredje vice preses, betonar att KVA
måste hjälpa till att slå vakt om
grundforskningen och dess betydelse
för samhället och samhällsutveck-
lingen. Han tycker att han som sam-
hällsvetare har ett speciellt åtagande.

– Min uppgift blir att tillföra den

samhällsvetenskapliga infallsvinkeln
och att betona den samhällsveten-
skapliga grundforskningens värde.
Det behövs också ett samhällsveten-
skapligt perspektiv på den naturveten-
skapliga utvecklingen, menar han. ■

TEXT: TOMMY RINGART
FOTO: MIA ÅKERMARK

Robert Erikson och Astrid Gräslund är
två av KVA:s nyvalda vice presides.

Uno Lindberg valdes till förste vice
preses i KVA.
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Det är inte bara studenter som lämnar
sin utbildning på campus för att hitta
en födkrok och växa upp till egna in-
divider. I alla bon i fågeltäta Frescati
är det dock flygning och myggjakt som
är huvudämnen. Havsörn, glada, berg-
uv, näktergal och smalnäbbad nötkrå-
ka är några av de celebra besökare som
passerat Frescati enligt Bengt Johans-
son. Han har studerat fåglar från sitt
fönster på juridiska fakultetskansliet i
Bloms hus och på promenader över
campus under många år. På rak arm
kan han räkna ihop hela 80 olika ar-
ter, den senaste – en bivråk – för bara
några dagar sedan.

– Det är fantastiskt rikt på fåglar
här. Att många inte tänker på artrike-
domen beror nog på att man helt en-
kelt inte tror sig ha ett sådant fågelliv
så nära inpå. Till exempel har vi haft
en måsfamilj som byggt bo på taket
till Skära villan. Dessvärre slutade det
med en tragedi. En av måsarna låg
död på gräsmattan efter några dagar,
säkert offer för någon rovfågel som
upptäckt boet.

Själv har Bengt Johansson sett flera
av sina bästa fynd direkt ute på cam-
pus, bland annat runt Aula Magna.
Det som gör området här så pass bra
för fågelskådning beror delvis på pla-
ceringen mitt i det stora grönområdet
som Nationalstadsparken utgör. Men
framför allt kommer det sig av bland-
ningen av olika biotoper för fåglarna.
Här finns sjöar och uppvuxen skog
tillsammans med gamla kulturmarker,
vilket gör att många olika typer av
fåglar bor här eller mellanlandar på
campus på väg mot fastare boplatser.

Vårens glada gäster på campus

– Till exempel gör alla våra gamla
ihåliga ekar området till säkert Stock-
holms mest kattuggletäta. Ger man sig
ut nattetid bland ekarna nu i juni kan
man höra deras ungar pipa efter mat,
säger Bengt Johannson.

Hans intresse för fåglar kommer
från ungdomsåren i fältbiologerna,
som även ledde till en tids arbete som
föreståndare för fågelstationen i Fal-
sterbo under mitten av sextiotalet. Där
ringmärkte han fåglar innan intresset
för juridik väcktes och han hamnade
på universitetet.

Mitt under vårt samtal hörs plöts-
ligt en enveten signal bland papprena
på skrivbordet. Snabbt plockar Bengt
Johansson fram en personsökare och
läser av några siffror på den. Däref-
ter tar han upp en väl tummad lunta
och kan efter någon sekunds letande
förklara att en sammetshätta har setts
i Blekinge. Via sådana personsökare
förmedlar Sveriges alla ornitologer
sina spännande observationer inom
den hobby som många av dem ägnar
sig åt – att pricka för alla olika fågel-
arter man ser. Bengt Johansson har
lyckats få ihop 271 kryss. Att han har
en bit kvar till den åtråvärda 300-
gränsen är dock inget som grämer
honom.

– Jag vet att jag ganska lätt skulle
komma upp i tillräckligt många kryss
genom några strategiska resor till
Öland eller Västkusten under rätt sä-
song. Men nu förtiden nöjer jag mig
med att se på fåglar här hemma.

För egna fågelexkursioner rekom-
menderar han en utflykt bort till
Laduviken, Frescati Hage eller Berg-

Vanliga fåglar inom centrala campus
Sparvhök
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Ringduva
Tornseglare
Sädesärla
Koltrast
Björktrast
Lövsångare
Svartvit flugsnappare
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Skata
Kaja
Kråka
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Grönfink

ianska trädgården. Annars finns det
också olika typer av fågelvandringar
på campus som bland annat arrange-
ras av Ekoparkens vänner. ■

TEXT: ANDREAS NILSSON/FOTO: MIA ÅKERMARK



14 SU-NYTT 4/2000

I BLICKFÅNGET

Två donationer till universitetet
Universitetet har fått en dona-
tion från Wawrzyniec och Bir-
gitta W∏clewicz som ska an-
vändas för att främja samar-
betet mellan universitetet A.
Mickievicza i Poznaƒ, Polen

och Stockholms universitet för studier fö-
reträdesvis på forskarutbildningsnivå.
Det framgår inte av parets testamente
direkt vilket område som studierna ska
gälla för men juridiska enheten anser det
rimligt att paret ville att stipendierna går
till humaniststuderande.

Wawrzyniec W∏clewicz var född i Po-
len, uppväxt i Tyskland och kom till
Sverige efter andra världskriget. I boken
Så många dagar så mycken död berättar
Wawrzyniec W∏clewicz om sina minnen
från kriget. Paret reste mycket och sam-
lade då på polska föremål ute i världen
som de sedan gav till polska museer.
Under senare år fick Birgitta W∏clewicz

kontakt med Ewa Theodorowicz Hell-
man, lektor i polska vid slaviska insti-
tutionen, och visade då stort intresse för
universitetet.

En tidigare anställd vid FOOS-kemi, Åke
Åkeson, har testamenterat sin kvarlåten-
skap till Stockholms universitet i syfte att
inrätta en stiftelse för ”oorganisk-fysika-
lisk, kemisk forskning”. Med anledning
av att testator avlidit har arbetet med
upprättande av bouppteckning med mera
påbörjats. Universitetet kommer sanno-
likt att kunna ta emot medlen och en
fastighet under sensommaren. Formule-
ringarna i testamentet var mycket fram-
synta, enligt juridiska enhetens bedöm-
ning. Medlen ”skall emellertid ej tagas i
anspråk för fall, till vilka statsmedel på
vanligt sätt bekvämt kan erhållas. ”Med-
len skall användas för särskilt påkallade
syften ”till exempel då det är fråga om
något fantasirikt och äventyrligt projekt”.
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Favoriter i repris
Universitetsstyrelsen beslutade
vid sitt sammanträde den 24 maj
att föreslå regeringen att utse sit-
tande rektor, professor Gustaf
Lindencrona, till rektor för den
kommande treårsperioden från
och med 1 juli 2000. Styrelsen
beslutade även att utse sittande
prorektor, professor Gunnel
Engwall, till prorektor för mot-
svarande mandatperiod. Kandi-
daterna har nominerats under
februari. Därefter har styrelsens
beredningsgrupp lämnat sitt för-
slag till en särskilt utsedd grupp
bestående av lärare, övriga an-
ställda och studenter. Denna
elektorsgrupp har i sin tur före-
slagit styrelsen att utse kandida-
terna. Inga andra kandidater har
varit nominerade.

JURIDISKA ENHETEN,
KARIN LINDFORSS

Organisationen under
luppen
Universitetsstyrelsen har beslutat
engagera externa konsulter för att,
enligt styrelsens beslut, ”... genom-
lysa universitetets administration
och organisation på alla nivåer i
syfte att uppnå kostnadsbespa-
ringar och effektiviseringar”. De
konsulter som engagerats kom-
mer från Sinova och har hittills
arbetat med en förstudie. Syftet
med förstudien är att se inom vil-
ka områden arbetet bör bedrivas
vidare. Som ett led i arbetet med
förstudien har konsulterna ar-
rangerat work-shops med deltaga-
re från institutioner och förvalt-
ning.

Universitetsstyrelsens särskilda
beredningsgrupp för rationalise-
ringar och omprioriteringar
kommer att sammanträda före
midsommar för att ta del av kon-
sulternas förstudie. Gruppen
kommer vid det tillfället att fatta
beslut om inriktningen av den
fortsatta konsultgenomlysningen.

Halonen i Aula Magna
Den 2 maj var det dags för ännu en president
att inta Aula Magnas scen. Denna gång var det
Finlands nyvalde president Tarja Halonen som
under sitt första statsbesök som president be-
sökte Sverige. Inför en nästintill fullsatt aula
talade Tarja Halonen om ”Alliansfrihet i
Europas kärna. Finländska tankar och erfaren-
heter”. Publiken fick även ställa frågor till pre-
sidenten.

Stjärnstopp på forum
För fjärde året i rad har avgångsstudenterna vid
multimedia: pedagogik – teknik anordnat en
slututställning, denna gång under namnet
Stjärnstopp. Under två veckor i maj ställde man
ut sina examensprojekt på Stockholms akade-
miska forum – digitala produktioner om till
exempel elektronisk musik, riskbedömning för
bankanställda, Internet, karaoke-teater, att leva
i cyberrymden, poesi och moral.

För mer information, se www.stjarnstopp.nu

Aulans nya skulptur
Universitetets konstsamling har
fått ett nytt tillskott. Skulpturen
Oeuvre à quatre mains är en byst
i marmorgips inspirerad av Goe-
thes diktarvärld. Den föreställer
en ung man i tidstypisk klädsel.
Konstverket är utfört av skulp-
törerna Jan-Erik Björk, professor
i matematik vid universitetet, och
Esther Eppens. Verket invigdes
den 8 maj av rektor Gustaf
Lindencrona. Jan-Erik Björk be-
rättade om verkets tillkomst och
docent Synnöve Clason talade
om Goethes dikt Das Göttliche
från 1783. För inramning och
placering stod intendent Nina
Weibull. Bysten är placerad i
galleriet i Aula Magna.

Brittisk bokhandlare
Vid årets Adam Helms´ Lecture
anordnad av Svenska Förläggare-
föreningen och Stockholms uni-
versitetsbibliotek föreläste Tim
Waterstone, grundare av Water-
stones bohandelskedja och det
uppmärksammade bokpalatset
vid Piccadilly i London. Lite ovän-
tat inledde han med att påminna
om att en fjärdedel av jordens be-
folkning varken kan läsa eller
skriva, kanske Internets stora vär-
de ligger i tillgången till informa-
tion för de som saknar böcker och
bokhandel. Med välkänd brittisk
humor hyllade Waterstone entre-
prenörerna inom bokbranschen
som hade modet att satsa allt och
använda sin intuition och sade
också att även om nätbokhandeln
uppenbarligen har medverkat till
att sänka bokpriserna lämpar sig
nätet bäst för marknadsföring och
kontakter – boken i pappersform
är oslagbar.

BODIL EDVARDSSON
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För andra gången har universitetet
och utbildningsdepartementet träffats
för ett budgetsamtal. Under det tre
timmar långa mötet diskuterades
bland annat grundutbildning, forskar-
utbildning och forskning.

– Den klart viktigaste frågan vad
gäller finansieringen är den sjunkan-
de ersättningen för grundutbildning-
en, per capitaersättningen, och den
framhölls särskilt från universitetets
sida, berättar Eskil Wadensjö, deka-
nus vid samhällsvetenskapliga fakul-
teten. Men även andra frågor är vik-
tiga, som till exempel den otillräckli-
ga finansieringen av forskarutbild-
ningen och behovet av fler rekryte-
ringstjänster.

– När det gäller forskarutbildning-
en inom humaniora är de ekonomis-
ka ramarna så snäva att vi inte ens får
doktorer så det räcker att fylla upp

efter pensionsavgångarna. Departe-
mentet verkar börja förstå det, menar
Willmar Sauter, dekanus vid humanis-
tiska fakulteten.

– Vi fick tillfälle att betona att
många så kallade reformer blir slag i
luften om inte resurser som gör de
behövliga åtgärderna möjliga anslås,
säger Claes Sandgren, dekanus vid ju-
ridiska fakulteten.

Utbildningsdepartementet uppmana-
de också universitetet att stimulera fler
studenter till att ta ut sina examina, att
öka antalet studenter inom naturveten-
skap och teknik samt att stimulera små
forskningsmiljöer att samarbeta.

– Vi redogjorde bland annat för de
satsningar som görs vid den matema-
tisk-naturvetenskapliga fakulteten för
att förbättra rekryteringen till grund-
utbildningen; reformering av kursut-
budet, ökad information till skolor

med mera, berättar Henning Rodhe,
dekanus för den matematisk-naturve-
tenskapliga fakulteten. Vi poängtera-
de också det grundläggande proble-
met med det allt större gap mellan
antalet studenter med rätt utbildning
som lämnar skolan och det ökade
antalet platser inom teknik och ve-
tenskap vid rikets universitet och
högskolor. ■

I budgetsamtalet deltog rektor Gus-
taf Lindencrona, prorektor Gunnel
Engwall, förvaltningschef Leif Lind-
fors, dekanerna Henning Rodhe,
Claes Sandgren, Willmar Sauter, Es-
kil Wadensjö samt Kersti Bergman,
planeringsenheten, från universitetet
och statssekreterare Agneta Bladh,
Nils Harding och Karin Röding från
utbildningsdepartementet.

Personligt budgetsamtal med departementet

Inför övergången från Ladok Classic
till Ladok Nouveau har kritik fram-
förts från flera medarbetare angåen-
de det nya systemet (jfr SU-Nytt nr
3/00). SU-Nytt har talat med två an-
vändare som båda har arbetat en tid
med Ladok Nouveau och även del-
tagit i den testgrupp som provat sys-
temet under ett och ett halvt år. Ma-
rieanne Holmberg, Fysikum, instäm-
mer i kritiken.

– Jag kan inte komma på en enda
fördel med det nya systemet. Det är
ett evigt knapptryckande, det är trög-
jobbat, omständigt och långsamt och
det känns som ett omodernt system,
menar hon. Jag sköter registrering
och rapportering av cirka 400 stu-
denter och forskarstuderande och det
är viktigt med ett snabbt och effek-
tivt system eftersom servicen till stu-

denterna måste komma i första hand.
En som inte delar kritiken är Chris-

tina Hermansson, psykologiska insti-
tutionen.

– Många har nog hört mycket
hemskt om Ladok Nouveau redan
innan de börjar använda systemet och
jag tycker att man bör använda det ett
tag innan man uttalar sig. Jag tycker
att det är ett bra system och ju mer
jag använder Ladok Nouveau desto
enklare blir det. Jag upplever inte att
systemet är så långsamt som många
användare klagar över, det är lättare
att lära sig än Classic och det har för-
bättrats väsentligt under den tid som
jag varit med och testkört det.

En åsikt som delas av båda är att
Ladokgruppen gör ett bra jobb.

– Har man problem så hjälper de
till direkt, menar bägge.

I ett brev till samtliga prefekter med-
delar prorektor Gunnel Engwall och
förvaltningschef Leif Lindfors att över-
gången till Ladok Nouveau kommer att
genomföras men att de institutioner
som har stora problem kan få tillstånd
att använda det gamla systemet ytterli-
gare en tid. Även viss kostnadsfri råd-
givning av enheten för IT och media när
det gäller frågor av teknisk natur
erbjuds till institutionerna. Samtidigt
arbetar Ladokgruppen vidare på att
förbättra och utveckla systemet fram-
för allt när det gäller snabbheten. ■

Vid tekniska problem, kontakta en-
heten för IT och media, och vid frå-
gor och problem om Ladok, kontak-
ta Studentbyråns Ladokgrupp, e-post
ladok@sb.su.se

Delade meningar om Ladok Nouveau

MARIA SANDQVIST

MARIA SANDQVIST
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IT •  info
www.studera.nu
Projektet studera.nu, en databas som så småningom kom-
mer att ersätta ASKen, ska enligt ett beslut av Högskolever-
ket, HSV, drivas vidare enligt planerna. I de remissvar HSV
fått av 43 universitet och högskolor har det kommit fram
flera värdefulla synpunkter som HSV nu tillför projektet. Man
beslutade också att följa den ursprungliga tidsplanen som
innebär att systemet tas i drift i januari 2001.

nytt på webben

sajttips

www.svensk-historia.nu
Svensk historia.nu är en ny historisk webbplats i form av
en nyhetstidning. Här publiceras nyheter om svensk his-
toria från bland annat universitet, museer och myndighe-
ter men också artiklar från ett antal dagstidningar och tid-
skrifter. Webbplatsen innehåller även aktuell forskning,
museiutställningar och ny litteratur.

www.kva.se
På Kungl. Vetenskapsakademiens webbplats finns förut-
om information om akademien och dess arbete även den
nya publikationen akademien anser som är Vetenskapsa-
kademiens inlägg i debatten där de nya kunskaper som den
senaste forskningen givit förs fram. På webbplatsen kan
man läsa akademien anser, beställa den tryckta versionen
och ställa frågor till de akademiledamöter som ingått i för-
fattargruppen. Akademien anser är gratis.

Personalbyrån vid universitetsförvalt-
ningen har omorganiserats. Från och
med den 1 september består den av två
sektioner istället för fyra enheter. I Söd-
ra huset i Frescati finns den personal-
politiska sektionen. Lönesektionen finns
fortfarande på Sveaplan men kommer
snart att flytta till Södra huset. Löne-
sektionen har oförändrade arbetsupp-
gifter och oförändrad bemanning och
förändringarna berör i första hand verk-
samheten i Frescati. Bemanningen mins-
kar något och arbetsuppgifterna kom-
mer delvis att ändras.

– Vi är medvetna om att de problem
som funnits vid personalbyrån i
många fall gjort personalplaneringen
vid institutionerna svårare än nödvän-
digt, säger förvaltningschef Leif Lind-

fors. I och med omorganisationen
hoppas vi på en mer effektiv hante-
ring av personalärendena som sparar
på institutionernas tid. Dessutom mås-
te även personalbyrån anpassa sin or-
ganisation så att den kan hålla sig
inom sina ekonomiska ramar.

Den personalpolitiska sektionen
kommer liksom hittills att arbeta med
frågor i anslutning till rekrytering och
avveckling av personal samt med
övergripande personalpolitiska frå-
gor, som till exempel frågor om le-
darskap, lönepolitik och arbetsmiljö.
Avsikten är att arbetsfördelningen
mellan institutionerna och personal-
byrån delvis ska förändras. I den nya
organisationen kommer ärenden som
rör enskilda individer i första hand att

skötas vid institutioner och enheter.
– Det är på institutionerna man bäst

känner till kraven och förutsättning-
arna i dessa ärenden, säger personal-
chef Bengt Sandberg. Samtidigt med-
för förändringen en snabbare och mer
rationell hantering av personalärende-
na vilket är bra för alla berörda. För-
ändringen är nödvändig för att vän-
tetider och förseningar ska kunna
undvikas.

– Mycket arbete återstår innan en
bra arbetsordning för hanteringen av
olika slag av personalärenden är ut-
arbetad, säger Leif Lindfors. För att
resultatet ska bli bra fordras att arbe-
tet bedrivs i samverkan mellan perso-
nalbyrån, personalorganisationerna
och institutionerna. ■

En omorganiserad personalbyrå MARIA SANDQVIST
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”
”

VISSTE DU ATT ...

– Jag tillhör en generation som heter
Holocaustbarn, berättar Leo Kantor
vid statsvetenskapliga institutionen. I
samband med studentrevolten 1968
efter Pragvåren iscensatte polska reger-
ingen och partiet en intensiv antisemi-
tisk kampanj och åter igen gick spill-
ror från andra världskriget och vi
Holocaustbarn till järnvägsstationerna
för att splittras över världen.

Leo Kantor hade arbetat som univer-
sitetslärare i Opole när han och hans
fru tvingades i exil 1968. Med 20 dol-
lar på fickan och Polens förenade stu-
dentkårers silvermedalj nummer 546
för betydande insatser kom Leo Kan-
tor och hans fru till Sverige. Att det blev
just Sverige var mest en slump. Frun var
utbildad tandläkare och på den svens-
ka ambassaden i Warszawa sade man
att det var brist på tandläkare men att
det skulle bli svårt för Leo Kantor som
var slavist och humanist.

– Jag fick kämpa för att få ett aka-
demiskt arbete, berättar Leo Kantor.
Men jag ville inte arbeta med något
annat eftersom det då bekräftats att de
som drev mig i landsflykt hade rätt, att
det skulle gå åt skogen med mig.

Ett år efter att paret kom till Sverige
avlade Leo Kantor filosofie licentiatex-
amen i rysk litteraturhistoria vid sla-
viska institutionen vid Stockholms uni-
versitet.

– Jag hade sedan förmånen att bli
adopterad av statsvetenskapliga insti-
tutionen och mötte människor med

Han lämnade bakom sig mer än han ägde

mycket hög toleransnivå och välvilja
som hjälpte mig att överleva och ver-
ka i dessa korridorer, säger Leo Kan-
tor.

Leo Kantor lägger upp sina egna pro-
jekt i samråd med institutionsledning-
en. Han sysslar mycket med bland an-
nat mänskliga rättigheter, demokratifrå-
gor, tolerans och Förintelsen. Han var
med på den stora Förintelsekonferensen
som inbjuden specialgäst och har även
anordnat en egen konferens 1997.

– Mitt liv är att förmedla kunskaper
och utveckla människor. Jag trivs bäst
när jag har lyssnare och lär mig från
dem genom deras frågor. Jag tror på
det goda samtalet och goda förebilder
för att motarbeta intolerans och rasism
i samhället, menar Leo Kantor.

Han är också förbundsordförande
i Immigranternas centralförbund,
chefredaktör för tidskriften Kosmo-
polit och sitter i regeringens råd för

etnisk jämlikhet och integration.
– Det är mycket arbete men det är

fruktansvärt kreativt och spännande
att träffa människor som vill arbeta för
det bästa som finns – tolerans, respekt,
mångkulturism, säger Leo Kantor. Det
finns mycket godhet i svenskarnas na-
tur och svenskarna accepterar inte hö-
gerextremism.

Den 10 april i år tog Leo Kantor
emot en av Polens finaste utmärkelser,
förtjänsteordens riddarkors, från den
polske presidenten vid firandet av Po-
lens förenade studentkårers 50-årsju-
bileum. Han fick utmärkelsen tillsam-
mans med 27 av Polens mest betydan-
de kulturpersonligheter, vetenskaps-
män och politiker.

– Medaljen påverkar inte mitt liv el-
ler min ställning i det svenska samhäl-
let, säger Leo Kantor. Den bekräftar
bara att Polen hade förbaskat fel när
jag tvingades i exil. ■

TEXT: MARIA SANDQVIST-
FOTO: PRIVAT

Leo Kantor mottog
förtjänsteordens

riddarkors av
Polens president

Aleksander Kwas-
niewski i president-

palatset.

Röde orms korv får man ta med en
nypa salt.

arkeologen sven isaksson, som i sin
doktorsavhandling slår hål på myten att

vikingarna var stora köttätare.
metro 2 juni 2000.

… Nobelhusen uppfördes som bostad och laboratorium för Sveriges för-
ste nobelpristagare Svante Arrhenius. Året var 1909, ritade gjorde Rudolf
Enblom. Svante Arrhenius var professor i fysik vid Stockholms högskola
och fick 1903 nobelpriset i kemi. Svante Arrhenius var rektor för Stock-
holms högskola 1896-1902. Nobelhusen används idag av Stockholms
Universitets Studentkår.
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Kungliga skördefester, försäljning av
exotiska växter och jordbruksforskning
kring såväl grödor som djur. Det är
något av det som föregått universite-
tet ute i Frescati, där det ända fram
till på 50-talet bedrevs en försöksgård.

– Sverige var faktiskt först i världen
med sitt Experimentalfält när det in-
rättades 1816 i stadens utkant. Till
skillnad från sina likar runt om i värl-
den överlevde det också ovanligt läng-
re, trots att dess funktion var oklar fle-
ra gånger under åren, säger Ulrich
Lange som skrivit en avhandling om
Experimentalfältet vid Sveriges lant-
bruksuniversitet i Uppsala.

Han har försökt rekonstruera hur an-
läggningen såg ut, men arbetet har lika
mycket handlat om att återskapa tan-
karna inom Kungliga lantbruksakade-
mien som drev Experimentalfältet.

– Det är fascinerande hur man i sin
upplysningsanda trodde att allt skulle
bli så bra. Till exempel skulle Sverige
kunna rymma 30 miljoner invånare och
bli stormakt på nytt om vi lärde oss odla
upp alla våra svenska myrar och kärr.

För att åstadkomma underverk på
Experimentalfältet satsade man på det
bästa som gick att få tag på – allt från
importerade teorier och verktyg från
England till arbetskraft som hämtades
från olika landsändar. Västgötar an-

Få spår av gamla experiment
sågs vara bäst på uppodling, dalkarl-
ar på att gräva diken och värmlän-
ningar på att plöja.

– Adeln och den högre byråkratin
stod för tankarna och ruljansen, men
även de kunde ge sig i kast med det
praktiska arbetet under skördefesterna
i Frescati. Här tävlade man bland an-
nat i att plöja vackra fåror, säger Ul-
rich Lange.

Experimentalfältets första förestån-
dare Olof Carling var en humanist
vars odlingserfarenhet bestod i att
han översatt lantbruksböcker. Med
honom startades dock ett mycket am-
bitiöst vetenskapligt program. I de
bevarade odlingsböckerna har Ulrich
Lange till exempel funnit att man
kunde pröva hela fyrahundra olika
vetesorter under en säsong för att un-
dersöka vilka som gav bäst avkast-
ning.

Kunskaperna från Experimentalfältet
kom dock till liten användning och
snart började Kungliga lantbruksakade-
mien att knorra över verksamheten.

– Man ville ha mer praktisk inrikt-
ning, vilket påminner en hel del om den
diskussion som förs idag om grund-
forskning kontra tillämpad forskning,
säger Ulrich Lange.

Några decennier senare slog pendeln
tillbaka. Agrikulturkemi och växtfysi-
ologi växte fram som nya ämnen och

de svenska forskarna på Experimental-
fältet gav internationellt viktiga bidrag
bland annat genom att studera svamp-
angrepp hos säd.

– Man sysslade även med djurhåll-
ning och jämförde inhemska djur med
engelska får och Kashmirgetter från Hi-
malaya. Dessutom blev trädgårdsavdel-
ningen allt större tack vare intresset för
exotiska växter. Experimentalfältet var
länge landets största handelsträdgård,
säger Ulrich Lange.

Verksamheten kunde ha växt ytter-
ligare. Senast på 20-talet fanns planer
på att även förlägga utbildning hit och
på så sätt få ett komplett lärosäte. I
och med att Sveriges lantbruksuniver-
sitet bildades 1937 i Uppsala började
dock Experimentalfältet vissna allt
mer, även om verksamheten fanns
kvar in på 50-talet.

– Under arbetet med avhandlingen
har jag slagits av att den omfattande an-
läggningen så pass nära staden lämnat
så få spår hos stockholmarna. Till viss
del beror det nog på att få besökte om-
rådet, eftersom det var väl inhägnat för
att stävja problem med pallare som sa-
boterade fruktträdsforskningen, säger
Ulrich Lange. ■

TEXT: ANDREAS NILSSON
FOTO: MIA ÅKERMARK

AKVARELL: CHARLOTTE RINALDO

Experimentalfältet i början av 1900-
talet. Så här skulle det se ut fram till
dess att Stockholms universitet börja-
de byggas på 1960-talet. Till vänster
syns Lantbruksakademiens nyuppför-
da museum, nutidens restaurang
Lantis, och i förgrunden de så kalla-
de professorsvillorna. Dessa fanns i
två olika storlekar, varav den enda
återstående Villa Bellona var av den
mindre sorten.

Ulrich Langes
avhandling

heter Experi-
mentalfältet.
Kungl. Lant-

bruksakademi-
ens experi-

ment- och för-
söksverksam-

het 1816-1907.
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ilmvetenskapliga institutionen
är beläget i ett hus som andas
film. Redan i den långsamt
lutande backen upp mot den

stora entrén till Filmhuset på Gärdet
märks det att man är i ett riktigt film-
hus – längs den glasade väggen mot
gatan sitter affischer med de senaste
filmerna, bland dem en affisch med
namnen på de svenska filmer som
medverkade i filmfestivalen i Cannes.
I huset finns också bland annat Svens-
ka filminstitutet, tre biografer och ett
välutrustat filmbibliotek.

Institutionen som startade 1970 var
en av de första institutionerna i Euro-
pa som hade film som ett självstän-
digt ämne men inom ramen för en
samverkan med ämnet teaterveten-
skap. Jan Olsson, en av institutionens
två professorer, beskriver utbildning-
en som en filmutbildning som öppnar

De rörliga bildernas institution

upp mot jämförelser inom media och
teknik. Bland annat ges en tevekurs på
40 poäng.

– Film fångar verkligheten medan
teve gör det live, säger Jan Olsson.
Samtidighet är viktigt för människor
och därför är teve ett viktigt medium
även om dess betydelse ofta glöms
bort i debatten.

Jan Olsson började på institutionen
1993 och har varit gästprofessor i USA,
först vid UCLA och nu vid ”Holly-
woods eget universitet” University of
Southern California. Institutionen har
sedan tidigare ett långsiktigt samarbe-
te med Southern California och har
startat ett så kallat Fellowships Pro-
gramme som sponsras med en miljon
om året i fyra år av forskningsstiftel-
sen STINT. Pengarna används till lä-
rarutbyte som är väldigt uppskattat
bland studenter och doktorander. Man
samarbetar också med nordiska och
europeiska filminstitutioner och film-
organisationer och i år organiserar in-
stitutionen två egna konferenser. I juni

handlar det om receptionsforskning
om tidig film och teve i ett NorFA
(Nordisk Forskerutdanningsakademi)-
samarbete som koordineras av univer-
sitetslektor John Fullerton.

– Konferenserna ger våra doktoran-
der möjlighet att träffa både små och
stora elefanter, menar Jan Olsson.

För närvarande finns det 22 dokto-
rander vid institutionen men endast
tre finansieras av den humanistiska
fakulteten. De övriga finansieras med
externa medel, till exempel från Riks-
bankens Jubileumsfond, Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrå-
det, Sveriges Television och KTH.

– Vi har många som vill bli dokto-
rander men vi har inte resurser att re-
krytera dem, säger Jan Olsson. Där-
för är de externa medlen livsnödvän-
diga för oss.

Doktorandernas arbete handlar
bland annat om de rörliga bildernas
betydelse i samhället, tidig film i jäm-
förelse med hur nya medier växer fram
och hur publiken uppfattar film. ■

TEXT: MARIA SANDQVIST
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