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Kedjan är en av symbolerna för rektorsämbetet. Re k-
tors  kedjan vid Stockholms universitet pryds av stadens 
sk  ydds helgon St Erik. Kedjan är tillverkad av ordens ju-
 ve  lerarfi rman och tillika kungliga hovleverantören C F 
Carlman på Regeringsgatan. Den väger 420 gram.

Förutom rektorskedjan och rektorskappan fungerar även 
spiror och stavar som symboler för rektorsämbetet på fl e-
ra lärosäten. Spirorna är till exempel en symbol för det 
självstyre som universiteten hade i rättsligt avseende fram 
till 1800-talets mitt.
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Tack Gunnel Engwall!  Välkommen Kåre Bremer!

Henning Rodhe
DEKANUS V ID DEN 

NATUR VETENSKAPL IGA FAKULTETEN

PROREKTOR

Den 1 februari lämnade Gunnel Engwall över 
rektorskapet för vårt universitet till Kåre Bremer. 
Därmed avslutade Gunnel en lång och synnerli-
gen förtjänstfull period i universitetets ledning.

Gunnel, som är professor i romanska språk, 
sär skilt franska, tillträdde som prorektor när 
Gustaf Lindencrona blev rektor den 1 juli 1994. 
Den 1 juli 2003 övertog hon rodret när han gick 
i pension. 

Som prorektor fick Gunnel ansvara för den 
löpande verksamheten vid Gustaf Lindencro-
nas frånvaro men också ha ett mera generellt 
ansvar för flera viktiga frågor rörande universi-
tetets verksamhet. Hon ansvarade bland annat 
för utarbetandet av universitetets övergripande 
måldokument och ett antal mera konkreta hand-
lingsprogram, bland dem likabehandlingsplan 
för att främja studenternas rättigheter, plan 
för breddad rekrytering och mångfaldsplan för 
anställda. Att nå fram till enighet om dessa mål-
dokument och handlingsplaner har krävt en lång 
process där Gunnels goda förmåga att lyssna och 
jämka ihop åsikter varit av avgörande betydelse. 
Hon har varit särskilt angelägen om att verka för 
student ernas delaktighet i processen.

Ett annat område som har legat Gunnel varmt 
om hjärtat är det internationella samarbetet när 
det gäller universitetsutbildning och forskning. 
Hon invaldes år 1997 i styrelsen för UNICA � 
en federation av Europas huvudstadsuniversitet 
� som verkar för att stärka integration och sam-
arbete mellan huvudstadsuniversiteten i Europa. 
En särskilt viktig fråga för UNICA är att stödja 
den så kallade Bolognaprocesssen som syftar till 
att skapa ett enhetligt examinationssystem och 

därigenom underlätta den akademiska rörlighe-
ten i Europa. Under åren 2000�2003 var Gun-
nel ordförande för UNICA och bidrog starkt till 
organisationens tillväxt och ökande inflytande. 
Det var logiskt att Gunnel i december 2003, nu 
som rektor, utnämnde den förste Bolognakoor-
dinatorn vid vårt universitet.

Gunnel spelade en avgörande roll vid tillkom-
sten av det viktiga IKT-strategiska rådet (Infor-
mation, Kommunikation, Teknik) vid univer-
sitetet och var i flera år dess ordförande. Hon 
har också som ordförande i bibliotekets styrelse 
varit en nyckelperson när det gäller bibliotekets 
utveckling.

Gunnel har genom sin kunnighet, sin klokhet 
och sitt starka engagemang betytt oerhört mycket 
för Stockholms universitet. Hennes osvikliga soli-
daritet med hela universitetets verksamhet och 
hennes starka strävan till demokratiskt förank-
rade beslut har varit ett föredöme för oss andra 
i ledningen. 

Tack Gunnel!

Samtidigt vill jag, på alla anställdas och studen-
ters vägnar, hälsa vår nye rektor Kåre Bremer väl-
kommen till Stockholms universitet. Kåre är ju 
ingen främling för universitetet � han disputerade 
1976 vid Botaniska institutionen � men han kom-
mer nu tillbaka med nyttiga erfarenheter både av 
framstående forskning (vid Riksmuseet och vid 
Uppsala universitet) och kvalificerad administra-
tion (vid Vetenskapsrådet). Vi ser med stora för-
väntningar fram mot att få arbeta tillsammans 
under din ledning de kommande åren.

Välkommen Kåre!



– Det är väldigt intressant och spännande 
att få komma tillbaka till sitt gamla universi-
tet, säger Stockholms universitets nye rektor 
Kåre Bremer som återvänt till det univer-
sitet där han fått sin grundutbildning och 
disputerade i botanik 1976.

Den 1 februari tillträdde Kåre Bremer 
som rektor vid Stockholms universitet 
som han beskriver som ett välkänt och 
etablerat universitet med en hög status. 

Kåre Bremer är väl bekant med uni-
versitetet då han har studerat och arbetat 
här. En av anledningarna till att det blev 
just Stockholms universitet var att han 
gjorde sin militärtjänstgöring i Försva-
rets brevskola. Där ingick att läsa peda-
gogik och statistik vid universitetet och 
sedan blev han kvar. Först läste Kåre 
Bremer genetik vars institution då låg i 
Vasastan. Han höll ofta till i kårhuset på 
Holländargatan.

� Men jag var inte så engagerad i stu-
dentlivet; jag var en riktig plugghäst.

1970 började han läsa botanik vid 
Botaniska institutionen som var den 
första att flytta ut till det nya universi-
tetsområdet i Frescati. Att Kåre Bremer 
skulle bli naturvetare bestämde han sig 
för tidigt och intresset för botanik väck-
tes i skolan.

� Ett sommarlov fick vi i uppdrag av 

Kåre Bremer – vår nye rektor
vår biologilärare att lära oss namn en 
på 100 växter. Jag bestämde mig för 
att vara klar med uppgiften till midsom-
mar så att jag sedan kunde ha mitt efter-
längtade sommarlov. Jag satte igång 
och samlade in växter, sorterade dem 
och använde floran till att finna deras 
namn. Växternas systematik tilltalade 
mitt ordningssinne och när sommaren 
var över kunde jag fler växter än biolo-
giläraren.

Exotiska expeditioner
Under 70-talet var Kåre Bremer student, 
doktorand, forskarassistent och lärare 
vid Botaniska institutionen. Efter dis-
putationen reste han runt i Sydafrika ett 

halvår och studerade korgblommiga väx-
ter. När hans forskningsintresse övergick 
från sydafrikanska prästkragar till tro-
piska växter och regnskogsträd blev det 
många resor i Asien tillsammans med 
hustrun Birgitta Bremer, också botani-
ker och numera Professor Bergianius.

� Det var verkligen expeditionsmäs-
siga resor i klassisk stil. Vi reste till 
exempel i små båtar upp längs Bor-
neos floder i flera dagar. Vi bodde hos 
lokalbefolkningen och sov under pre-
senningar i regnskogen. Den enda mat 
som togs med var ris och te. Resten av 
maten, som mest bestod av fisk och orm-
bunkar, fick vi ordna själva. Det var väl-
digt exotiskt.

I Sydafrika, Sri Lanka och Sydost-
asien upptäckte och namngav han flera 
nya växtarter. Botaniker uppkallar ofta 
nya arter efter kollegor och Kåre Bre-
mer har fått två korgblommiga växter 
uppkallade efter sig: Athanasia bremeri 
(Sydafrika) och Pseudoblepharispermum 
bremeri (Etiopien).

Under 70- och 80-talen var Kåre Bre-
mer verksam vid Naturhistoriska riks-
museet, som amanuens och förste inten-
dent. I mitten av 80-talet var han gäst-
forskare vid Missouri Botanical Garden 
i St Louis, USA. Efter det blev han pro-
fessor i systematisk botanik vid Uppsala 

TEXT: MARIA SANDQVIST  FOTO: ORASIS/GA

▲

Kåre Bremer
Ålder: Född 1948 på Lidingö
Bor: I Uppsala, på väg att flytta till 
Stockholm
Familj: Fru Birgitta, professor Berg i-
a nus och chef för Bergianska bota-
niska trädgården. Två barn, Oscar, 
22 år, balettdansör i Frank rike, och 
Hanna, 20 år, som tog studenten 
förra året och nu är ute och reser
Intressen: Båten, sommarstugan 
och läsning
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universitet 1989. Senare blev han prefekt 
för Institutionen för systematisk botanik 
och dekanus för Biologiska sektionen.

Under åren har uppdragen, både sven-
ska och internationella, varit många. 
Kåre Bremer har bland annat haft sty-
relse- och kommittéuppdrag i Naturveten-
skap liga forskningsrådet och Forsknin gs-
rådsnämnden under 80- och 90-talen 
samt varit Sveriges ledamot i EU-kommi-
s sionens High Level Expert Group for 

benchmarking research policies, map-
ping of excellence, and networking re search 
programmes, 2000�2003. Se dan 1997 är 
han ledamot i Kungliga vetenskaps aka-
demien. Från 2001 till nu har Kåre Bre-
mer varit huvudsekreterare för naturve-
tenskap och teknikvetenskap på Veten-
skapsrådet. 

De uppdrag som Kåre Bremer tror att 
han kommer att ha mest nytta av i sitt 
nya arbete som rektor är två stora pro-
jekt. Han var under sin tid som deka-
nus för Biologiska sektionen vid Upp-
sala universitet huvudansvarig för pla-
nering, organisation och byggnation av 
Evolutionsbiologiskt centrum. Han har 
också haft huvudansvaret för samman-
slagningen av Naturvetenskapliga och 
Teknikvetenskapliga forskningsråden 
till det nya Ämnesrådet för naturveten-
skap och teknikvetenskap inom Veten-
skapsrådet.

Diskuterande stil
Kåre Bremer beskriver sig själv som en 
strategisk förändrare.

� Jag använder en genomtänkt plan för 
att driva saker och det går oftast vägen. 
Jag talar med människor och identifierar 
och arbetar mot långsiktiga mål. 

Det första han vill göra är att lära 
känna universitetets struktur och arbets-
sätt.

� Jag kommer att driva viktiga frågor 
på ett sätt som fungerar just här. Men jag 
har ingen kommandostil. Den är i stället 
diskuterande, analytisk och strategisk.

En fråga som diskuterats mycket den 
senaste tiden är profilering. Kåre Bre-
mer menar att det är en viktig fråga men 
han betonar att han inte har några fär-
diga lösningar.

� Grunden för ett universitet är frihe-
ten och att det är forskarna som bestäm-
mer vad de ska göra. Men de måste 
också vara med och bestämma vad uni-
versitetet ska prioritera. Det behövs en 
kraftsamling inom fakulteterna och en 
profilering av forskningsverksamheten. 
Om vi inte profilerar oss finns det risk 

▲

VISSTE DU ATT:
... Kåre Bremer hör till de mest citerade fors-
karna i Sverige. I mars 2000 tilldelades Kåre 
Bremer The Swedish Citation Classic Award av 
Institute for Scientifi c Information (ISI) för den 
vetenskapliga uppsatsen Branch Support and 
Tree Stability i tidskriften Cladistics. Mellan åren 
1995–1999 var denna artikel den mest citerade 
svenska artikeln inom fä ltet Agriculture, Biology 
and Environmental Sciences. 

att det istället görs åt oss via direktiv 
uppifrån.

En annan viktig fråga är internatio-
naliseringen av grundutbildningen. Kåre 
Bremer vill att universitetets utbildning 
ska utvecklas enligt den så kallade Bolog-
namodellen som träder i kraft 2010. 

� Vi har allt att vinna på att snabbt 
komma igång.

Ser framåt
Stockholms universitets decentraliserade 
organisation är något som Kåre Bremer 
hört mycket om. 

� En del säger att den är för decentra-
liserad och att det behövs mer kraft inom 
fakulteter och universitetsledning men 
många är samtidigt oroliga för en topp-
styrning. Jag har en stor respekt för den 
oron, säger Kåre Bremer och fortsätter:

� I dagens samhälle ställs det krav 
från statsmakterna på att universiteten 
ska profilera sig och de externa finansiä-
rernas satsningar kräver motsatsningar. 
För att kunna överleva måste det finnas 
verktyg och möjligheter för fakulteter 
och universitetsledning att agera.

Något som Kåre Bremer menar är vik-
tigt i livet är att vara snäll mot sig själv.

� Man ska tänka på vad man gjort, 
inte de saker man inte gjort.

Att få tid över till annat än arbete är 
inte ett problem för Kåre Bremer.

� Jag är effektiv och bra på att dele-
gera.

Fritiden tillbringar han på olika sätt 
beroende på årstid.

� På vintern blir det inte så mycket fri-
tid, det är mest arbete. Sommaren till-
bringar jag i vår sommarstuga i Stock-
holms skärgård. Där har jag en motor-
båt som jag lägger mycket tid på. Annars 
är jag egentligen rätt slö och tar hellre en 
tupplur än en stärkande promenad. ■
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Under sin första dag som rektor bekantade sig Kåre Bremer med sin 
nya arbetsplats. Han besökte bland annat Studentcentrum, universitets-
biblioteket samt studentkåren. Dessutom träffade han på ”Kängurun”, 
en fl itigt använd mötesplats utanför universitetsbiblioteket.

– Min första dag var fullspäckad, intressant och rolig framförallt. Jag 
kände mig mycket väl emottagen, säger Kåre Bremer.
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De närmare tio åren i universitetets led-
ning, varav nio som prorektor och ett drygt 
halvår som rektor, har varit roliga och 
spännande berättar universitetets avgå-
ende rektor, professor Gunnel Engwall. 

För Gunnel Engwall var det ingen tve-
kan om att det var Stockholms univer-
sitet som gällde. Hon har studerat och 
arbetat i Frankrike, Belgien och USA 
men alltid återvänt till universitetet.

� Jag har velat fortsätta här så länge 
som det har varit roligt och funnits möj-
lighet.

Sin doktorsexamen tog hon 1974 och 
1989 blev hon professor i romanska språk, 
särskilt franska. Den 1 juli 1994 tillträdde 
Gunnel Engwall som prorektor och funge-
rade som ställföreträdande rektor.

� Jag behövde vara så pass insatt i alla 
frågor att jag när som helst skulle kunna 
hoppa in i Gustaf Lindencronas ställe.

Med tiden växte prorektorsrollen 
då Gunnel Engwall fick fler uppdrag. 
Bland annat tog hon sig an att leda 
arbetet med universitetets IT-verksam-
het och hon var universitetsbiblioteks-
nämndens, och senare -styrelsens, ord-
förande. Gunnel Engwall ledde också 
framtagandet av universitetets måldo-
kument och handlingsprogram.

� Det var ett mycket omfattande arbete 
som vi genomförde. Till slut fick vi fram 

ett samlat dokument och en accepterad 
struktur. Det är min förhoppning att 
måldokument och handlingsprogram 
ska fortsätta att leva.

Ett av många roliga uppdrag har enligt 
Gunnel Engwall varit hennes engage-
mang i UNICA, Network of Universities 
from the Capitals of Europe, först som 
styrelseledamot 1997�1999 och sedan 
som ordförande i fyra år.

� Arbetet har tagit mycket tid och 
inte alltid varit lätt men nu är det ett väl 
fungerande nätverk. Genom UNICA har 
Stockholms universitet verkligen fått en 
plats i Europa.

Studentinfl ytande och delaktighet
Ett annat uppdrag har varit att sitta i 
styrelsen för Anna Ahlström och Ellen 
Terserus stiftelse.

� Stiftelsen har bland annat satsat 
pengar på våra kvinnliga doktorander 
vilket är glädjande.

Några av de frågor som rektor och 
prorektor lagt särskild vikt vid under 
åren har varit studentinflytande, kvali-
tetsarbete, kontakter med Stockholmsre-
gionen och inte minst delaktighet.

� För mig och Gustaf Lindencrona har 
det varit viktigt att besluten har fattats 
så nära de berörda som möjligt. Vi har 
också haft som mål att sprida olika upp-
drag inom universitetet. 

Under åren har universitetets campus 
byggts ut och idag är nästan alla institu-
tioner och enheter samlade mellan Sve-
aplan i söder och Bergianska trädgår-
den i norr.

� Vi har fått ett oerhört fint campus. 
Det enda som behövs för att det ska bli 
fulländat är ett kårhus.

Då rektor Gustaf Lindencrona gick i 
pension sommaren 2003 trädde Gunnel 
Engwall in som rektor fram till den sista 
januari 2004. De områden som hon till-
sammans med prorektor Henning Rodhe 
valde att prioritera var internationalise-
ring, vetenskaplighet och miljöarbete.

� Det har varit spännande och intres-
sant att vara rektor. Jag tycker att vi har 
lyckats genomföra det vi föresatte oss 
ganska så långt, säger Gunnel Engwall.

Gunnel Engwalls tid kommer nu till 
stor del att ägnas åt August Strindberg. 
Hon är ordförande i Ledningsgruppen 
för Nationalupplagan av August Strind-
bergs samlade verk, ett projekt som uni-
versitetet ansvarar för.

� Jag ska även skriva färdigt min bok 
om vad, varför och hur Strindberg skrev 
på franska.

Hon är dessutom ordförande i styr-
gruppen för forskarskolan i romanska 
språk, FoRom, och kommer att fortsätta 
handleda ett par doktorander. ■

Gunnel Engwall – tio år i ledningen TEXT: MARIA SANDQVIST
FOTO: ORASIS/GA

Avgående rektor och dessförinnan prorektor Gunnel Engwall avtackades i Aula Magna den 30 januari. Bland de många 
gästerna fanns (från vänster) prorektor Henning Rodhe, Studentkårens ordförande Christian Camitz, Inga Horndahl vid 
Ledningskansliet och förre rektorn Gustaf Lindencrona.



Intresset för studier vid Stockholms uni-
versitet fortsätter att öka. Antalet anmäl-
ningar till de 324 anmälningsalter nativen 
vårterminen 2004 var cirka 24 800. Det 
är en ökning med 3,3 procent jämfört med 
vårterminen 2003. När det var dags för 
andra antagningen för vårterminen kunde 
universitetet erbjuda 12 243 platser.

Som vanligt ligger psykologi och juri-
dik i topp bland de mest eftersökta utbild-
ningarna. Grundkursen i psykologi hade 
2 343 sökande på 175 platser. Psykolog-
linjen är fortfarande den utbildning som 
kräver högst betyg (19,76 poäng). Jurist-
linjen ligger inte långt efter med poäng-
krav på 18,09. Trots svårigheterna att 
komma in så har antalet sökande till 
juristlinjen ökat med en femtedel sedan 
vårterminen 2003.

Kortare kurser ser också ut att vinna 
mark. Flera kurser som tidigare har 
ingått i längre utbildningar ges nu som 
korta fristående kurser exempelvis vid 
Tyska institutionen och Slaviska institu-
tionen. En tanke kan vara att fånga upp 
studenterna i ett tidigt skede och få dem 
att fortsätta inom ämnet.

Fortsatt stort intresse för studier
− Det finns uppenbarligen ett intresse 

för att läsa småkurser, säger Mattias 
Wickberg vid Studentbyrån som ansva-
rar för statistiken.

Efter andra antagningen fanns det 
fortfarande lediga platser. Vissa utbild-
ningar har enbart haft 1�2 sökande (till 
exempel i beräkningsteknik). Överlag är 
det inom Naturvetenskapliga fakulteten 
det finns lediga platser. Men där finns 
även kurser som lockat många sökande, 
till exempel orienteringskurser om dino-
saurier och vulkaner. Båda lockade över 
hundra sökande. 

Tittar man på könsfördelningen så 
skiljer den sig kraftigt åt mellan olika 
kurser. På kursen Dövas tvåspråkig-
het fanns det enbart kvinnliga sökande. 
Till den förberedande kursen i histo-
ria med militärhistorisk inriktning var 
16 av 19 sökande män och till motsva-
rande magisterkurs fanns enbart man-
liga sökande. ■

TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS /GA

MARIA GAHM, 
läser grundkursen i statistik 
och har tidigare läst biomedi-
cin på Karolinska Institutet. 
Tanken är att utbilda sig till 
biostatistiker.
− Det är mycket fritid och 
det är positivt.

SOFIA CARLSSON,
läser baskursen i sociologi 
och har tidigare studerat vid 
Linköpings universitet.
− Det känns litet som gym-
nasie skola och här fi nns 
inte samma studentliv som  
i Linköping.

MONICA STRANDGREN,
läser spanska med didaktisk 
inriktning för att bli lärare. 
Hon har tidigare läst på 
Lärarhögskolan.
− Det verkar vara högt tempo 
och det ställs oerhörda krav.

CHRISTOPHER HUNTLEY,
läser Master of  International 
Commercial Arbitration Law. 
Han har en examen i juridik 
från USA och flyttat hit då han 
har en svensk flickvän.
− Här är relationerna mellan 
studenter och lärare mer 
informella än i USA.

?HUR ÄR DET ATT 
STUDERA PÅ 
STOCKHOLMS UNIVERSITET
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Stockholms universitet har en stolt tradition 
inom miljöforskning. Däremot har man sak-
nat något som fl era andra universitet och 
högskolor erbjudit – en miljövetenskaplig 
utbildning.

Till hösten åtgärdas den bristen då mil-
jövetenskapliga linjen startar. Det är 
en sektionsövergripande satsning från 
Naturvetenskapliga fakulteten.

Utbildningen får 24 platser per termin 
med antagning två gånger per år. Första 
terminen består av en miljövetenskaplig 
introduktionskurs. Sedan får studenterna 
välja kurser inom två naturvetenskapliga 
områden, till exempel biologi och kemi 
eller fysik och geovetenskap. De flesta 

Efterlängtad miljöutbildning

kurserna läser de tillsammans med stu-
denter på andra utbildningar. Men för 
att behålla en gemensam identitet för 
studenterna på linjen ordnas en speci-
ell seminariekurs som löper över 1,5 år. 
Utbildningen avslutas med ett examens-
arbete och leder fram till en kandidat- 
eller magisterexamen beroende på hur 
länge man väljer att studera.

En viktig samarbetspartner blir Cen-
trum för tvärvetenskaplig miljöforsk-
ning (CTM). Där finns redan interdisci-
plinära kurser inom miljöområdet och 
erfarenhet av att föra in till exempel sam-
hällsvetenskap i utbildningen.

Åke Bergman, prefekt på Institutionen 
för miljökemi och ordförande för miljö-

beredningen, kommer att vara huvud-
ämnesansvarig. Han hoppas att den 
ska attrahera nya studenter samtidigt 
som den ger dem djup inom något av de 
naturvetenskapliga ämnesområdena och 
bredd i ett miljövetenskapligt perspektiv. 
Just djup är viktigt, arbetsgivarna nöjer 
sig inte med att anställa miljövetare med 
enbart �bredd�.

Enligt Åke Bergman är möjlighe-
terna att få jobb efter utbildningen rela-
tivt stora. Ny EU-lagstiftning gör att allt 
fler privata företag behöver fler anställda 
med kompetens inom åtminstone kemi 
och biologi. Han ser också goda möjlig-
heter att få jobb utomlands. ■

Den 1 januari trädde Lagen om etikpröv-
ning av forskning som avser människor i 
kraft och det fi nns nu en organisation som 
tillämpar de nya reglerna. Lagen (2003:
460) omfattar forskning på levande per-
soner, men också till exempel forskning på 
avlidna och biologiskt material från män-
niskor samt forskning som innebär hante-
ring av känsliga personuppgifter. 

I den regionala nämnd/avdelning som 
i Stockholm ska behandla ansökningar 
som ska prövas enligt den nya lagen finns 
följande representanter från Stockholms 
universitet (gäller prövning av övrig 
forskning, alltså ej medicin). Ordinarie 
ledamöter: Ann-Charlotte Smedler (Psy-
kologiska institutionen), Margareta Törn-

Ny lag om etikprövning

qvist (Institutionen för miljökemi), Jerzy 
Sarnecki (Kriminologiska institutio-
nen), Michael Tåhlin (Institutet för 
social forskning) och Staffan Marklund 
(Arbetslivsinstitutet). Ersättare: Britt 
af Klinteberg, Gunnar Svensson, Arne 
Jarrick, Sonja Olin Lauritzen, Ryzsard 
Szulkin, Joe DePierre och Sten-Åke 
Stenberg. 

Det är enligt lagen forskningshuvud-
mannen som ska ansöka om etikpröv-
ning. Forskningshuvudman är en stat-
lig myndighet eller en fysisk eller juri-
disk person i vars verksamhet forsk-
ningen utförs. Vid Stockholms univer-
sitet har rektor beslutat att det delegeras 
till prefekten att företräda universite-
tet som forskningshuvudman utifrån 

den nya lagen. Det är därmed prefekten 
som söker etikprövning för projekt som 
omfattas av lagen och ser till att avgif-
ten som ska betalas vid ansökan belas-
tar berört projekt och inbetalas av insti-
tutionen.  ■

Information om Lagen om etikprövning 
av forskning som avser människor, där-
ibland ansökningsblankett, fi nns under 
www.forskningsetikprovning.se 

Stockholms universitet informerar även 
om den nya lagen och om forskningsetiska 
frågor på universitetets hemsida.

TEXT: PER LARSSON

TEXT: PIA BJERÉN FÜRSTENBACH
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Inger Edelfeldts egengjorda omslag till 
sin roman ”Juliane och jag” (1982) inne-
håller fl era typiska gotiska motiv: gotisk 
arkitektur, nattlig miljö, en mörk borg, 
gargoyler, en svart katt och ett kontrakt 
med natten. På baksidan fi nns bland 
annat en woodoodocka och ett svart ljus.

Sedan gotiken blev en litterär genre under 
1700-talet har den fascinerat människor 
och de senaste decennierna har moderna 
medier påverkats. Litteraturvetaren Mattias 
Fyhr berättar i sin avhandling om gotiken 
i litteratur, fi lm, musik och rollspel och hur 
man känner igen den.

I sin avhandling De mörka labyrinterna. 
Gotiken i litteratur, fi lm, musik och roll-
spel vid Institutionen för litteraturveten-
skap och idéhistoria har Mattias Fyhr 
utvecklat en definition av gotik som lyder: 
�En gotisk text skildrar en eller flera sub-
jektiva världar, som saknar högre ord-
ning och utmärks av en atmosfär av för-
fall, undergång och olösbarhet, samt 
innehåller grepp som ger texten laby-
rintiska egenskaper.� Definitionen utgår 
ifrån engelsk litteratur från gotikens 
genre konstituerande tid 1764�1820.

Med subjektiva världar menar Mattias 
Fyhr att gotiska texter handlar om och 
uttrycker huvudpersonernas eller berätta-
rens känslomässiga syn på händelserna. 
En viktig ingrediens är melankolin.

� Det handlar mer om känslor än man 
tror. Huvudpersonerna lider och har ång-
est och försöker lindra detta bland annat 
genom att läsa. När de lidit för mycket 
stänger de av känslorna och blir kalla.

Det finns sällan en högre ordning i 
gotiken. Familjen saknas ofta, genom att 
huvudpersonen är föräldralös eller inte 
kan kommunicera med sina föräldrar. 
Gud kan finnas med men hjälper inte till.

� Huvudpersonen kan till exempel be 
till Gud om hjälp för att hitta sin älskade 
för att i nästa stund få bud om att hon är 
död, berättar Mattias Fyhr.

Två sorters skräck
Labyrinter är ett annat gotiskt känne-
tecken. Huvudpersonen befinner sig i 
labyrintiska miljöer, som underjordiska 
gångar, skogar, stora hus eller i städer 
med många gränder, eller beter sig som 
i en labyrint.

� En gotisk huvudperson kan aldrig gå 
från punkt A till punkt B i en rak linje, 
berättar Mattias Fyhr.

De mörka labyrinterna

Det kan också handla om missförstånd 
i kommunikationen eller att huvudperso-
nen måste tyda olika tecken � saker som 
sagts, handlingar eller ansiktsuttryck. 
Ofta dyker det upp ett manuskript av 
något slag, där ett eller flera fragment 
saknas. Labyrinten kan också sträckas 
ut till läsaren, till exempel genom att för-
fattaren i romanen påstår att den är ett 
upphittat manuskript. Ett nutida exem-
pel är filmen The Blair Witch Project 
som visar en historia från �upphittade 
filmrullar�.

Många förknippar gotiken med skräck 
och Mattias Fyhr är noga med att skilja 
på begreppen �terror� och �horror� som 
beskriver två olika sorters skräck.

� Terror, dit gotiken hör, handlar om 
att det hemska skildras på ett �vackert� 
sätt, i ett spektrum av känslor och skapar 
på så sätt rädsla och medlidande. Hor-
ror handlar istället om att vidriga saker 
händer, till exempel att ett lik visas, utan 
att förmildra det hemska. Det är mindre 
psykologiskt och används i rena skräck-
filmer. Filmen The Others är till exem-
pel en terrorfilm medan Scream mer är 
en horrorfilm.

Uppmärksammad avhandling
Att gotiken har levt kvar sedan 1700-
talet tror Mattias Fyhr har flera orsaker.

� Trots att den är lätt att känna igen 
och bygger på så få element så innehål-
ler gotiken stora variationsmöjligheter 
och har ett brett spektrum som går att 
använda i olika typer av medier. Det går 
att göra väldigt mycket av den.

I avhandlingen beskriver Mattias Fyhr 
även hur gotiken de senaste decennierna 
har påverkat olika medier. Dessutom har 
han analyserat gotiken i romaner av fyra 
nutida svenska författare: Alexander 
Ahndoril, Inger Edelfeldt, Per Hagman 
och Mare Kandre. Avhandlingen har 
uppmärksammats i medierna och fått 
goda recensioner. Boken har sålt slut 
och ska tryckas på nytt.  ■

TEXT: MARIA SANDQVIST

Neil Gaimans fi gur Death, här i ”Death: 
The High Cost of Living” (1994), är 
Döden och hon ser ut som en typisk 
gothrockare. Death hjälpte till att popu-
lärisera ankhen, en egyptisk symbol för 
evigt liv, inom goth.



TEXT: MARIA SANDQVIST
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Kvinnor har lägre smärttrösklar och smärt-
tolerans än män. Dessutom varierar smärt-
känsligheten hos kvinnor under menstru-
ationscykelns olika faser. Det visar en av 
delstudierna i Birgitta Hellströms avhand-
ling On Pain and Workload in Women: A 
Psychobiological Approach som lades fram 
vid Psykologiska institutionen i november.

� Lägst är smärtkänsligheten under 
fasen vid ägglossningen då östrogenet når 
sin högsta nivå. Högst är den under den 
premenstruella och menstruella fasen i 
menstruationscykeln då östrogennivån är 
som lägst. Könshormonernas förmåga att 
förändras under de olika faserna påverkar 
även perception, kognition (minne), sinnes-
stämning och andra neurala mekanismer.

Kvinnor mer smärtkänsliga än män

Vetskapen om detta menar Birgitta 
Hellström kan ha stor betydelse för för-
ståelsen, framför allt bland läkare, av 
hur kvinnor upplever smärta.

� Inom sjukvården är mannen norm 
men det är viktigt att se och förstå att 
vi är olika, att kvinnor är mer cykliska i 
sina smärtupplevelser.

Birgitta Hellström har även funnit att 
kvinnor som arbetar heltid löper större 
risk än män att drabbas av stressrelate-
rade sjukdomar.

� De kvinnor som arbetar mer än tio 
timmar övertid per vecka hade dubbelt så 
höga nivåer av stresshormonet kortisol, 
som är en viktig markör för arbetsrelate-
rad stress, jämfört med de som arbetade 

normal arbetsvecka eller mindre än tio 
timmar övertid per vecka.

Kronisk stress med förhöjda kortisol-
nivåer kan vara en allvarlig hälsorisk 
och ge upphov till en mängd kroppsliga 
förändringar. Dessa kan i sin tur bland 
annat leda till minskad utsöndring av 
köns- och tillväxthormoner, försämrat 
immunförsvar och förhöjt blodtryck.

� När det gäller stress och utbrändhet 
är det viktigt att ta hänsyn till kvinnors 
totala arbetsbörda för betalt och obetalt 
arbete. Ofta innebär den bland annat 
sämre möjligheter för vila och återhämt-
ning utanför arbetet, säger Birgitta Hell-
ström. ■

Personer som utsätts för svält, framför allt före eller under puber-
teten, löper högre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar 
längre fram i livet. 

Det visar en studie av 4 000 ryska män, varav en tredjedel 
genomlevde belägringen av Leningrad (idag St Petersburg) 
under andra världskriget. Männen hälsoundersöktes 1975 och 
har därefter följts till år 2000. De män som utsatts för svält 
hade ett generellt högre blodtryck och dödligheten till följd 
av hjärt- och kärlsjukdom, i synnerhet slaganfall (stroke), var 
också förhöjd. Allra högst verkar risken vara om man utsätts 
för svält under puberteten.

� Riskökningen är permanent, det vill säga man har hög 
risk att drabbas även flera decennier senare, berättar Denny 
Vågerö, vid CHESS (Centrum för ojämlikhet i hälsa) som i 
samarbete med Karolinska Institutet, St Petersburgs universi-
tet och Södertörns högskola genomfört studien.

En liknande studie på kvinnor pågår också.
Vad den högre risken beror på vet man inte.
� Troligen regleras blodtrycket permanent uppåt när svält-

perioden upphör och man börjar äta normalt igen. De män vi 
har studerat har dessutom upplevt en långvarig belägring med 
artilleriprojektiler och bomber under 900 dagar. Det måste 
kunna ge en långsiktig effekt på personlighet, beteenden och 

Svält ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar

livsattityder och därigenom även på senare hälsa, säger Denny 
Vågerö.

Resultaten är oroande för framtiden.
� I dagens värld är svält framför allt kopplat till krig och 

inbördeskrig. Med andra ord kommer nutidens konflikter 
även att kunna skörda offer femtio år framåt i tiden, säger 
Denny Vågerö. ■

Resultaten av studien har publicerats i den medicinska tid-
skriften British Medical Journal, 3 januari i år och är fritt 
tillgängliga på nätet (www.bmj.com).

TEXT: MARIA SANDQVIST



I mästarens arkiv

– Ta hela rubbet! Erbjudandet från Ingmar Bergman var svårt att mot-
stå. Mästerregissören ville skänka bort regiböcker, brev, fotografier med 
mera. Filmvetaren Maaret Koskinen var inte sen att agera. Hon kontaktade 
Filminstitutets chef Åse Kleveland och nu har Stiftelsen Ingmar Bergman bil-
dats. 

Men Maaret satte stopp vid de mer privata delarna som familjealbumen. 
− Han skulle antagligen ha ångrat sig. Och om de kommit hit för tidigt hade 

han bara blivit förbannad på oss.
Det kanske var tur att allt inte skänktes bort � familjealbumen användes 

till exempel under tillkomsten av den nyligen visade Saraband. Dessutom har 
Bergman lovat att överlämna fotoalbum och andra privata handlingar vid en 
senare tidpunkt.

Historien om hur Ingmar Bergmans handlingar hamnade i Filminstitu-
tets brandsäkra arkivlokal börjar 1993. Maaret Koskinen disputerade på en 
avhandling om Bergmans filmer. Hon kontaktade honom inte under arbetets 
gång, däremot hörde han av sig senare och sade att han gillade avhandlingen.

Inbjudan till Fårö. Nästa gång Maaret hörde av Ingmar Bergman var 1999. Han 
ringde och undrade i fall hon kunde komma över till huset på Fårö. � Det är en 
jävla kökenmödding det här. Kan du komma och kolla vad som finns egent-
ligen?�

Maaret fick anslag och åkte till Fårö där hon fick bo i Bergmans gästhus när 
han inte var där. Hon fick också tillåtelse att skriva en bok utifrån det hon fun-
nit och att citera längre stycken. Enda kravet från Bergman var att han skulle 
få godkänna manus � vilket han också gjorde. Maaret kunde pusta ut � två års 
forskning var inte förgäves och det unika materialet kunde publiceras.

Med hjälp av Filminstitutets pensionerade bibliotekschef Margareta Nord-
ström, som fick rycka in, finns nu materialet i tryggt förvar och katalogisering 
pågår. Det är en omfattande kulturskatt. Flera hyllmeter är fyllda med manus, 
regiböcker, fotografier, brev och andra handlingar. Där finns också Guldlejo-
net från Venedig och andra filmutmärkelser.

Bakom en tung, röd dörr i Filminstitutets betongborg 

på Gärdet fi nns delar av Ingmar Bergmans arkiv. En 

kulturskatt av världsintresse som fi lmvetaren och ”excellenta 

forsk aren” Maaret Koskinen fått förtroendet att gräva i.

Ingmar Bergman och Bibbi Andersson under 
inspelningen av Beröringen 1971.

Bergmans arkiv är till nytta för fl era forsk-
ningsdiscipliner, enligt Maaret Koskinen.
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Tre lådor på en kyrkvind. Manusutkasten och arbetsböckerna 
är tidsdokument över hur Bergmans filmer och scenuppsätt-
ningar växte fram. Det kan börja med några allmänna reflex-
ioner i ett kollegieblock kring en aktuell händelse. Utifrån 
detta växer sedan en filmidé fram. I arbetsböckerna finns 
även fotografier och personliga dagskommentarer. Och den 
för Bergman så välkända �regissörsdjävulen� finns nedklott-
rad redan på 40-talet.

I juli 2002, strax efter att nyheten om Bergmans gåva på 45 
flyttlådor kablats ut över världen ringde kyrkoherden i Hedvig 
Eleonora församling i Stockholm upp. Han trodde sig ha något 
av intresse för Maaret. På vinden i kyrkan fanns tre dammiga 
lådor det stod Ingmar på. Ingmar Bergmans far var kyrko-
herde i församlingen. 1939 bröt Ingmar med sina föräldrar 
och här fanns kvarlämnat dokument från de tidiga åren som 
amatörregissör och författare. 

Stiftelsen Ingmar Bergman ansvarar nu för handlingarna 
förvarade i Filminstitutets arkiv. Bakom stiftelsen står Film-
institutet, SVT, SR, Dramaten och SF. 

En kulturskatt. Det internationella intresset är stort och Bergman 
har enligt Maaret tagit emot ett stort antal förfrågningar från 
flera utländska tv-bolag om att göra intervjuer. Några sådana 
lär dock inte bli aktuella � mästerregissören själv säger att den 
sista stora intervjun ska vara med Sveriges Television.

Mats Rhodin disputerade förra året i filmvetenskap. Han 
forskar nu vidare om Bergman tillsammans med Maaret 
Koskinen som nyligen utsågs till �excellent forskare� av Veten-
skapsrådet och därmed fick en �upptoppning� av de bidrag 
som ges utöver övriga projektmedel. Nästa år planeras ett sym-
posium utifrån arkivmaterialet och det ska även göras tillgäng-
ligt för andra forskare. Men först behöver det katalogiseras 
färdigt. Vidare krävs en databas och en ny forskarsal. 
− Det här handlar om en svensk kulturskatt som är till nytta 

för flera discipliner, säger Maaret Koskinen.
Här finns rikt med materiel för litteratur-, teater-, film- 

musik- och medievetare samt för forskare som intresserar sig 
för förhållandet mellan konstarterna. Det kan också ge nya 
aspekter på svensk filmindustri, här finns bland annat 20 pär-
mar med affärskorrespondens. Och ännu har man bara skra-
pat på ytan av det som finns i arkivet. ■

TEXT: PER LARSSON
FOTO: ORASIS/GA

SVENSKA FILMINSTITUTETS BILDARKIV
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Lärarförmedling och kurslitteratur på CD. 
Det är exempel på företagsidéer som Idé-
agenten hjälpt till att förverkliga. Nu har 
man fått samverkansmedel för att utveck-
la verksamheten ytterligare.

Vad kan universitets tredje uppgift (att 
samverka med det omgivande samhäl-
let) betyda för studenter? Ur frågan upp-
stod 1999 Idéagenten som är universite-
tets organ för att stimulera entreprenör-
skap bland studenter och få dem att våga 
testa affärsidéer. 

Lisa Hamling har varit med nästan 
från början, först som projektledare 
och numera som VD. Och hon är entu-
siastisk:
− Det här är ett otroligt roligt jobb. 

Varje dag träffar man någon som kom-
mit på något eller tänkt på ett annat 
sätt.

Idéagenten riktar in sig på uppmunt-
ran och rådgivning till studenter i ett 
tidigt skede. 2001 inleddes verksamhe-
ten i Starthuset. De som antas deltar i 
ett program med affärsutvecklingsstöd, 
coachning, utbildningar och semina-
rier samt får tillgång till kontorslokaler. 
Affärsutvecklare från universitetets hol-
dingbolag bidrar med kvalificerat affärs-
utvecklingsstöd och externa samarbets-
partners med kompetens och tjänster 
inom bland annat bank, revision, PR/
reklam och redovisning. Dessutom får 
deltagarna under programmets gång till-
gång till möblerade kontorslokaler med 
bland annat telefon och Internet. 

Lärarjour och klädvård
Mellan 200 och 300 studenter brukar 
besöka Idéagenten varje år och delta i 
Starthusets verksamhet. Bland dessa star-
tas 20�25 företag. Bemanningsföretaget 
Lärarjouren som förser grund- och gym-
nasieskolor med lärarvikarier är ett. Det 
ägs gemensamt av Stockholms universi-
tet och KTH. Earbooks och Wardrobe 
är andra exempel på nystartade, och pri-
vatägda, företag. Earbooks är Sveriges 
första ljudförlag med inriktning på kurs-
litteratur. Man erbjuder kurslitteratur i 
muntlig form på CD-skivor som kom-
plement till läroböckerna � främst inom 

juridik. Wardrobe är inriktat på kläd-
vård och erbjuder tvättjänster, skräd-
deri- och skoservice. 

Men även om en idé inte resulterar i 
ett företag så ger det värdefull erfaren-
het. Studenterna har då lärt sig hur man 
går till väga när man praktiskt arbetar 
med utvecklingsprojekt och startar före-
tag samt byggt upp ett kontaktnät de 
kan använda sig av senare. Starthuset 
är främst en utvecklings- och testmiljö, 
påpekar Lisa Hamling.

Klart med samverkansmedel
Studenterna kan alltså enbart delta i 
Starthuset under ett halvår. Idéagenten 
vill nu finna former för att hjälpa de nya 
företagarna vidare. För att göra det har 
universitetet beviljat Idéagenten samver-
kansmedel på 200 000 kr för ett coach-
ningsprogram. Organisationen Före tag-
arna har även lovat att skjuta till pengar. 
Tanken är att erfarna företagare ska 
fungera som stöd åt studenterna.

� Många företag vill komma i kontakt 
med yngre företagare och låta dem ta del 

Här blir affärsidéer verklighet

Stimulerande jobb. Varje dag träffar Lisa Hamling, VD på Idéagenten, 
idérika och kreativa människor.

TEXT: PER LARSSON  FOTO: ORASIS/GA

av sin kompetens och därmed bidra till 
ökat företagande, säger Lisa Hamling. 
Dessutom bör även alumner från uni-
versitetet kunna bidra med värdefulla 
kunskaper. 

Idéagenten ägs gemensamt av SU 
Holding och Stockholms universitets 
studentkår. Lisa tycker att verksamhe-
ten haft bra stöd från centralt håll ända 
sedan början.
− Det är viktigt att universitetet visar 

ett engagemang för studenternas tillvaro 
efter studierna, vart de tar vägen efter 
avslutade studier och hur universitetet 
kan tillhandahålla bra verktyg för detta. 
Inte minst ur ett marknads- och profile-
ringsperspektiv. Därför känns det roligt 
att vi beviljats samverkansmedel. ■

Totalt har 1,5 miljoner kronor fördelats 
i samverkansmedel vid detta tillfälle. 
Bland de olika projekten fi nns ett för 
information om båtbottenfärger (Insti-
tutionen för tillämpad miljöforskning) 
och en kurs i informationssökning för 
gymnasieelever (Universitetsbiblioteket).
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I en snöglob, sju meter i diameter, inredd med 30 ton is i olika 
former, bjuds besökarna på en ovanlig resa i tid och rum. Det 
handlar om ett nytt sätt att presentera forskning på och ett för-
sök att väcka intresse för naturvetenskap.

Konstnärer har skapat en utställning, inspirerade av svensk 
forskning om is, som ger besökarna upplevelser via arkitektur, 
ljus och ljud. Varmt och kallt ljus vandrar genom en ispelare 
och belyser temperaturvariationer fyra istider tillbaks i tiden 
(drygt 400 000 år). Utifrån klimatkurvor har ljud och musik 
skapats. I utställningen visas även små isbitar från världens 
avlägsna platser, bland annat Antarktis och Grönland. Utställ-
ningen omges av en stjärnhimmel i det välvda snötaket och det 
hela bevakas av isskulpturer i form av polardjur.

Utställningen berättar om de små isbitarnas hemligheter 
och om hur stora isvolymer fångar världens minsta partiklar 
� neutriner. Information som gör det möjligt att besvara frågor 
som: hur kommer framtidens klimat att se ut, hur påverkar vi 
människor klimatet och vad består universum av? Hur är det 
möjligt att i denna klara is hitta svar på dessa frågor?

Fönster mot rymden
Varje snöflinga som faller ned genom atmosfären plockar med 
sig ämnen på sin väg mot glaciärens yta. I polarområden lag-
ras snöfallen från år till år och bildar ett fruset klimat- och 
miljöarkiv. Genom att borra upp och analysera iskärnor görs 
informationen läsbar. 

Den enorma och mycket klara ismassan vid Sydpolen fung-
erar också som ett fönster mot rymden. Detektorer nedsänkta 
till ett par kilometers djup i isen registrerar träffar av neutri-
ner. Träffarna informerar om händelser i universum och om 
vad universum består av.

Till utställningen hör även tryckt material i form av vykort 
och en folder för de besökare som vill fördjupa sig i forsk-
ningsprojekten och se bilder från de platser där isbitarna är 
insamlade.

Utställningen är ett samarbete mellan Stockholms univer-
sitet, Icehotel, Vetenskapsrådet och Polarforskningssekreta-
riatet och den stänger i april när isen smälter och rinner ner 
i Torne älv.  ■

Ring om du är intresserad av materialet på telefon:16 3592, 
Malin Stenberg.

Vetenskap möter konst i is

TEXT: MALIN STENBERG  FOTO: POLARFORSKNINGSSEKRETARIATET

Iskonstnären Bengt Carling har designat utställningen och 
här mejslar han till de sista isbitarna. 

Dagarna före jul öppnades en utställning med namnet ”Världens is – från Antarktis, 

Grönland, Svalbard, Tarfala och Torne älv” på Icehotel i Jukkasjärvi.



Ny överbibliotekarie
Catarina Ericson-Roos har utnämnts 
till ny överbibliotekarie och chef för 
Stockholms universitetsbibliotek från 
och med 1 januari 2004. Catarina   
Ericson-Roos har en doktorsexamen 
från Uppsala universitet. Hennes av-
 hand ling behandlar den skotske poe-
ten Robert Burns sånger och är en 
studie av enheten text-ton. Hon arbe-
tade under många år vid Uppsala uni-
versitetsbibliotek bland annat som 
chef för Ekonomikums bibliotek och 
därefter vid Handelshögskolans bib-
liotek i Stockholm. Catarina Ericson-
Roos har varit chef för Enheten för 
litt e raturförsörjning vid Stockholms 
universitetsbibliotek sedan 1998 och 
från 2000 även vice överbibliotekarie.

Ny redaktör för SU-Nytt
Per Larsson är ny redaktör för SU-Nytt 
och Insidan efter Johan Kvickström. 
Per har tidigare jobbat med bland 
annat tidningsproduktion på PR-byrå 

samt som ledarskribent på olika dagstidningar. Han har 
även varit debatt- och insändarredaktör.
− Kontakten med läsarna är bland det bästa med redak-

törsrollen. Jag hoppas att SU-Nytts läsare hör av sig med 
tips, synpunkter och insändare.

Per nås på per.larsson@eks.su.se eller telefon 16 4464.

Värnar om staden
Martin Rörby, arkitekturhistoriker som förra året dispute-
rade på en avhandling om arkitekten David Helldén, blir ny 
sekreterare i Stockholms skönhetsråd. Skönhetsrådet ska 
värna om staden och stadsbilden, bland annat ur ett kul-
turhistoriskt perspektiv.

Bring i Vitterhetsakademien
Ove Bring, professor i internationell rätt, har valts in 
som arbetande ledamot i Vitterhetsakademien, filosofisk-
 filologiska klassen.

Ny forskarrepresentant
Torbjörn Tambour, docent i matematik vid Stockholms 
universitet, sitter från och med årsskiftet som forskar-
representant i Vetenskapsrådets utbildningsvetenskap-
liga kommitté.

Versal bokstav på institutionernas 
och enheternas namn
Namn på institutioner, fakulteter och enheter ska stavas med 
stor bokstav. Det gäller det första ordet, medan ordet/orden 
som följer stavas med liten bokstav. Exempel: Institutionen 
för naturgeografi och kvartärgeologi, Engelska institutionen 
Juridiska fakulteten och Personalbyrån. Observera skriv-
ningen av Stockholms universitet (gement u på universitet).

Detta är en av de regler och rekommendationer som rek-
tor beslutat om(dnr SU 301-2648-03) och som ingår i hand-
ledningen Så skriver vi. Den är ett tillägg till den grafiska 
manualen som nu uppdaterats. Så skriver vi finns även på 
www.insidan.su.se.

Det är viktigt att det i kommunikationen med omvärlden 
finns gemensamma regler. På så vis stärker vi vår identitet 
och ger en trovärdig bild av universitetet. Samstämmighe-
ten gäller inte bara rätt användning av universitetets märke 
och grafiska profil utan även vissa språkliga uttryck. Det 
gäller korrekta namn på universitetet (även på vissa andra 
språk), dess olika områden och byggnader, hur vi förkortar 
med mera.  ■

 
Vid frågor om den grafi ska profi len kontakta Agneta 
Paulsson vid Enheten för kommunikation och samverkan, 
telefon 16 2256 eller agneta.paulsson@eks.su.se  
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KONTORSMÖBLER
Vi har brett utbud av möbler. Frakt och montering 
ingår om inte annat anges. Dessutom har fl era av 
våra leverantörer snabblager i Stockholm, vilket 
minskar leveranstiderna.

FRUKT
Denna artikelgrupp har redan blivit en succé 
– personalvård i vitaminiserad form! Vi levererar 
en eller fl era gånger per vecka. Vill du ha vanlig 
eller kravmärkt frukt? Det är bara att välja.

DATORER
Vi länkar dig till en webbutik – resultatet av ett 
samarbete mellan fl era universitet och högskolor 
– med massor av datorer och datortillbehör till 
bra priser.

KÄR GAMMAL VÄN
Nu säljer vi återigen ryggsäckar med SU-
logotyp. De fi nns i blå/svart eller beige/svart
och kostar 128 kr styck. (Foto av ryggsäckarna 
fi nner du på webbsidan.)

NYHETER I VÅR WEBBUTIK

www.butiken.su.se
universitetets egen marknadsplats

INKÖP & FÖRSÄLJNING



Orkidéer i Bergianska
Fram till och med 21 mars bju-
der Bergianska trädgården, i sam-
arbete med Orchidéhuset, in till 
Sveriges artrikaste orkidéutställ-
ning genom tiderna. Under hela 
utställningen finns personal från 
Orchidéhuset på plats för att ge råd 
och upplysningar om hur man bäst 
sköter sina orkidéer. 

Vill du vara delaktig?
�Inflytande och delaktighet � 
Ett ansvar för studenter och an-
ställda� är temat för den årliga 
Campuskonferensen, en eftermid-
dag vikt för dig vid Stockholms uni-
versitet. Konferensen äger rum den 
21 april och då kommer temat att 
presenteras genom ett antal semina-
rier, workshops och utställningar.

Har du idéer, synpunkter och 
erfarenheter kring temat och vill 
delge dessa under cirka 40 minuter 
vid konferensen? Anmäl dig då som 
föredragshållare så snart som möj-
ligt, dock senast 19 mars, genom att 
gå in på www.ck.su.se eller genom 
att kontakta projektledare Linda 
Hedblad, tfn 16 2295.

Föreläsningar om livet
Temat för vårens öppna tisdagsfö-
reläsningar är det mänskliga livet.

Vid universitets samhällsveten-
skapliga fakultet bedrivs forskning 
inom drygt tjugo områden, allti-
från kriminologi till socialantro-
pologi. Ett smakprov av dessa tas 
upp under föreläsningarna. Några 
exempel: Vatten och tak över huvu-
det � Makt och försörjning i afri-
kanska städer och Näsa för lukter 
� Våra minnen av lukt

Tiden är 18.00�19.30 på tisda-
gar och platsen hörsal 2, plan 3, 
hus A, Södra huset. 

Programmet finns på Insidan.

Uppföljning av 
Levande frågelådan 
Forskare från det naturvetenskapliga området 
fortsätter att ge vetgiriga barn svar på tal. Barnens 
frågor besvaras i en illustrerad bok, som blir klar i 
maj. De 1 200 sjätteklassare som besökte universi-
tetet under evenemanget �Den levande frågelådan� 
i oktober förra året får ett eget exemplar av boken. 
Dessutom planeras en �Levande frågelåda� en gång 
per termin för just den här målgruppen. Responsen 
har varit mycket positiv från elever, lärare och den 
naturvetenskapliga fakultetens forskare.

Något du vill debattera eller 
tipsa om? Hör av dig med insän-
dare och tips till redaktionen. 
Du når oss på tfn 16 4464 eller 
per.larsson@eks.su.se

TYCK TILL

Företagshälsan 
på Frescati 
Företagssköterskan Agneta Finn-
ström från universitetets företags-
hälsovård Curera AB har mottag-
ning för universitetets anställda i 
rum B 4120 i Södra huset, Frescati.

Agneta finns tillgänglig för råd-
givning, stödsamtal, blodtryckskon-
troller och �drop in-verksamhet� på 
torsdagar mellan kl. 08.00 � 12.00. 
Mottagningens telefonnummer är 
16 2143.

Mer information om universi-
tetets företagshälsosvård finns på 
Personalbyråns webbplats.

Studentkåren säger ifrån
Företrädare för de största studentkårerna i 
Stockholm och Uppsala har i en debattartikel upp-
manat utbildningsminister Thomas Östros att upp-
märksamma Stockholms- och Uppsalastudenters 
ekonomiska situation.

� En student har knappt 7 000 kronor att leva på 
varje månad. Det ska täcka allt: hyra, mat, kurslit-
teratur, resor, försäkringar. Alla som lärt sig räkna 
med plus och minus vet att detta inte går ihop, sär-
skilt inte i Stockholm och Uppsala där boende- och 
matkostnader är högst i landet. Dessutom behöver 
vi i Stockholm lägga ut en tiondel av vår inkomst på 
SL-kort för att överhuvudtaget ta oss till vårt läro-
säte. Vi måste säga ifrån, säger Stockholm universi-
tets studentkårs vice ordförande, Anne-Lie Elfvén.

Problemet med dagens studiemedelssystem och 
socialförsäkringssystem är att de inte är anpassade 
efter dagens förhållanden. Studenter borde omfattas 
av samhällets trygghetssystem på samma sätt som 
arbetstagare, anser studentkårerna.

Referensgrupp 
för lärarutbildning
Rektor har beslutat att inrätta en 
referensgrupp för lärarutbildnings-
frågor. I gruppen ska sitta represen-
tanter för fakulteterna, studentkåren 
och Lärarhögskolan. Ordförande i 
gruppen blir universitetslektor Johnny 
Wijk på Lärarhögskolan.
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Från årsskiftet ligger Bergianska botaniska trädgården direkt 
under Naturvetenskapliga fakulteten. Professor Bergianus, 
Birgitta Bremer, ser positivt på förändringen då det bland 
annat skapar möjligheter till ekonomisk uppräkning. Hon 
betonar dock att Bergianska inte får ses som en �vanlig� insti-
tution då det finns flerhundraåriga kulturhistoriska värden att 
förvalta och att den utåtriktade eller �tredje uppgiften� är mer 
omfattande än för vanliga institutioner.

örändringar 
vid Bergianska

Naturvetskapliga fakulteten blev från 
årsskiftet mindre – i alla fall sett till antal 
institutioner. 

Institutionerna för mikrobiologi, gene-
tik samt genetisk och cellulär toxiko-
logi gick samman under det nya namnet 
Institutionen för genetik, mikro biologi och 
toxikologi (GMT). Populationsgenetiken 
� som var en av universitetets minsta insti-
tutioner med 5�6 anställda � har gått upp 
i Zoologiska institutionen.

Sammanslagningen av institutioner 
har pågått flera år och har drivits av 
fakulteten och är för biologiämnena 
troligen avslutad i och med bildandet 
av GMT. Verksamheten inom GMT får 
en stor bredd både på forsknings- och 
undervisningssidan. 

Genom den nya organisationen tror 
Mats Harms-Ringdahl, prefekt vid GMT, 
att forskningen ska vinna på gemen-
samma satsningar och ett mer effek-
tivt utnyttjande av gemensamma resur-

Nya naturvetenskapliga institutioner

ser. Det bör också gynna forskarutbild-
ningen att fler forskare möts och att mer 
kan satsas på deras utbildning. En star-
kare kompetenspool skapas.
− Det här ska bli spännande. Det finns 

samordningsvinster att göra och den 
samlade kompetensen ska vi utnyttja till 
att skapa en kreativ arbetsmiljö, enligt 
Mats Harms-Ringdahl.

Utspridd personal
Förändringen bör även komma studen-
terna till del, tror Anders Nilsson som är 
en av två studierektorer på GMT. Han 
vill lyfta fram två saker. För det första 
kan pengarna till undervisning användas 
bättre. Med fler undervisande lärare blir 
det ett mer flexibelt utnyttjande av resur-
serna. För det andra blir det en bredare 
undervisningsbas med fler lärare.

Anders tror dock att det kan ta upp 
emot ett år innan organisationen satt 
sig och som studenterna på allvar kan 
märka av förändringen.

På institutionen återstår en del praktiskt 
att göra. De anställda sitter nu utspridda 
i olika lokaler. Strävan är att få dem att 
sitta så koncentrerat som möjligt.

På Zoologiska institutionen sitter 
även personalen från de två gamla insti-
tutionerna en bit ifrån varandra. Det 
är olyckligt för sammanhållningen och 
skapar praktiska problem, anser prefekt 
Tommy Radesäter.

Intresset från Zoologiska institutio-
nen att gå samman med Institutionen för 
populationsgenetik har varit stort, fort-
sätter han. Verksamheterna kompletterar 
varandra bra och genom att tillhöra en 
större institution ökar möjligheterna för 
populationsgenetiken att delta i undervis-
ning och forskarutbildning.

Zoologiska institutionen har nu runt 
100 anställda och GMT har cirka 70 
anställda. ■

TEXT: PER LARSSON

Flera av de anställda får under våren även ny arbetsgivare. 
1976 överfördes ansvaret för den botaniska trädgården till 
universitetet efter att tidigare ha legat helt under Kungliga 
Vetenskapsakademien. Fram till idag har ändå en del av per-
sonalen varit anställda av KVA. För att få en enklare organi-
sation och ett tydligare arbetsgivaransvar kommer all personal 
under våren att bli anställda av universitetet. ■

 TEXT: PER LARSSON  ILLUSTRATION: EVELINA LJUNGSTRÖM

f
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Från 2003 till 2004 har de ofördelade 
och gemensamma kostnaderna för 
Stockholms universitet ökat med 38,7 
miljoner kronor. Ungefär sju miljoner 
av detta belopp beror på omföringar 
av teknisk karaktär och utgör alltså 
inga nya kostnader, visar ett PM från 
Planeringsenheten. 

När dessa räknats bort återstår en 
ökning med 31,8 miljoner. Universi-
tetsstyrelsen har tagit beslut om denna 
ökning. Den största posten, avskriv-
ningar, är på 15 miljoner. Det är den sista 
av fem �återbetalningar� av medel som 
tidigare utbetalats utan att motsvarande 
intäkter funnits tillgängliga.  En annan 
post är Aula Magna där kostnaderna 
ökat med 4,5 miljoner. Förklaringen lig-
ger i en lägre avkastning från universite-
tets stiftelser. Engångsmedel går bland 
annat till holdingbolaget (2 miljoner), 
TISUS-testet (1 miljon kr) och Stock-
holm BioScience (750 000).

Ökade kostnader för universitetet

Flera verksamheter får dessutom per-
manenta ökningar. TISUS-testet bedrivs 
till exempel vid Institutionen för nord-
iska språk och kostnaderna för avskriv-
ningar innebär en omfördelning av 
medel inom universitetet. Tillskotten 
för Aula Magna, holdingbolaget och 
Stockholm BioScience förbrukas för 
respektive ändamål. 

De ökade kostnaderna för cen-
trala förvaltningen i vid mening upp-
går till högst 4,6 miljoner kronor. Det 
är medel för centrala ledningsfunktio-
ner, för marknadsföring av universite-
tets utbildning, för antagningssystemet 
LANT och för förbättring av den inter-
nationella verksamheten, framgår det av 
PM:et från Planeringsenheten. 
− Många av posterna är av engångs-

karaktär och om vi inte får sådana nästa 
år bör uttaxeringen kunna minska. Det 
bör komma fakulteterna till godo, säger 
universitetsdirektör Leif Lindfors.

Den som vill ta del av promemorian 
kan kontakta biträdande förvaltnings-
chef Ingemar Larsson.  ■

TEXT: PER LARSSON

Elektronisk spikning
Rektor beslutade den 18 december att 
spikning av avhandlingar vid Stockholms 
universitet sker elektroniskt från och med 
2004-01-01 och att abstracts publice-
ras i databasen �Digitala vetenskapliga 
Arkivet� (DiVA).

Spikningen av avhandlingar meddelas 
på universitetets hemsida, www.su.se/
forskning/disputationer .

FAS inför eKlara
Forskningsrådet för arbetsliv och soci-
alvetenskap (FAS) inför nu en ny webb-
tjänst för forskare, eKlara, som är ett 
inter netbaserat gränssnitt. I eKlara kan 
forskarna hämta och lämna informa-
tion om sina skisser, ansökningar och 
bidrag hos FAS. Skisser och projekt-
ansökningar till FAS ska från och 
med 2004 lämnas in elektroniskt via 
eKlara. Successivt kommer systemet 
att utvidgas för att också kunna han-

tera andra typer av ansökningar, t.ex. 
resebidrag och stipendier. Läs mer på: 
www.fas.forskning.se/sokamedel/
eklarainfo.shtml

 
Full fart på Mitt universitet
Från och med vårterminen 2004 är 
tjänsten Mitt universitet i full drift. 
Det är en service för studenter vid Stock-
holms universitet där man till exempel 
kan se sina studieresultat och registre-
ringar i LADOK, läsa e-post, ändra 
adressuppgifter eller söka studenter 
och lärare vid universitetet. 

Man går in på http://mitt.su.se/ och 
loggar in med samma användarnamn 
och lösenord som till studentdatorerna, 
man måste alltså ha ett studentkonto. 
Även personal som har ett SU-konto kan 
gå in på Mitt universitet.

På Mitt universitet finns också tillgång 
till bibliotekets information och tjänster. 
Denna funktion kommer under vårter-

minen att byggas så att man genom att 
enbart logga in på Mitt universitet till 
exempel kan förnya sina lån eller söka 
litteratur. Under vårterminen kommer 
även andra funktioner att införas, exem-
pelvis fildelning och chat.

Databas över examensrätter
Högskoleverket har en ny gemensam 
databas över vilka examensrätter olika 
svenska universitet och högskolor har. 
Där går också att söka på vilka univer-
sitet och högskolor som har en viss exa-
mensrätt samt om ett universitet eller en 
högskola har en specifik examensrätt.
www.hsv.se/sv/iwt/krysslistan/
krysslistan.jsp

… och jämställdhet
Högskoleverket har även en ny databas 
om jämställdhet på olika utbildningar 
och utbildningsorter. www.hsv.se/sv/

NYTT PÅ WEBBEN

I  förra numret av SU-Nytt föll tyvärr 
namnet bort på en forskare vid Stock-
holms universitet  som tilldelats stipen-
dium från Birgit och Gad Rausings 
Stiftelse för Humanistisk Forskning. 
Eeva Klintfors, Institutionen för lingvis-
tik, får 40 000 kr till projektet Vad lyss-
nar spädbarn på när vi talar till dem.

I SU-Nytt 7/03 nämns vilka forskare vid 
universitetet som fått pengar från Axel 
och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse 
för allmännyttiga ändamål. Den Anna 
Nilsson som avses forskar inom idéhis-
toria, inget annat.

RÄTTELSER
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VISSTE DU ATT...”

” 

Män väljer män. De anställer Kalle 

för att de känner igen sig i honom. 

Det är inget konstigt med det. Det 

är minsta motståndets lag.

emanuela pedrocco, affärschef för telia 
mobile och tidigare student vid marknads-

akademien, i dagens nyheter (16 januari) 
om varför kvinnor har svårt att nå 

chefspositioner i näringslivet.

Stockholms universitet var första steget mot 
Nobelpriset i kemi 1995. I januari åter-
vände Paul Crutzen till platsen där forskar-
karriären inleddes.

Det är 30 år sedan holländaren Paul 
Crutzen disputerade i meteorologi vid 
Stockholms universitet och inledde en 
forskarbana som bland annat resulte-
rat i Nobelpriset i kemi 1995. Idag delar 
han tiden mellan en professur vid Max 
Planck Institutet i Mainz och University 
of California i San Diego.

Fortfarande talar han svenska. Hus-
trun Terttu är från Finland och svenska 
är språket i hemmet. Det var också Terttu 
som en gång i tiden fick Paul att flytta till 
Sverige. Han började sin bana vid univer-
sitetet som programmerare av matema-
tikmaskiner på Meteorologiska institu-
tionen. Intresset för meteorologi blev till 
en doktorsavhandling 1973. 

Paul prisar den generösa atmosfären 
på institutionen:
− Professorerna Bert Bolin och Georg 

Witt upptäckte att jag gjorde något intres-
sant och främjade mina möjligheter att 
forska. Det är jag väldigt tacksam för.

Vid den här tiden var Stockholms uni-
versitet något av ett Mecka för meteoro-
loger, fortsätter han. Och en av de när-
maste kurskamraterna var Henning 
Rodhe, numera prorektor samt dekanus 
på Naturvetenskapliga fakulteten.

Nobelpristagare på återbesök

1974 bar det av ut i världen för den ny  -
disputerade forskaren. 1992 var det dags 
för Stockholm igen och ett år som gäst-
  forskare tack vare en Erlanderprofessur.
− Det var som att komma hem för ett 

år och det behövdes för språket.
Det var bland annat Crutzens upp-

täckter att kväveoxider (NOx) kataly-
serar det stratosfäriska ozonets (O3) 
nedbrytning som gav Nobelpriset i kemi 
1995. Priset delades med Mario Molina 
och Sherwood Rowland som upptäckte 
att freoner har samma effekt. Dessa upp-
täckter kunde förklara ozonhålet i stra-
tosfären som innebär att solens ultra-
violetta strålning har blivit starkare på 
framför allt södra halvklotet. Starkare 

... Kåre Bremer blir den artonde rektorn sedan Stockholms högskola bilda-
des 1878 och den åttonde sedan det blev universitet 1960. Högskolans för-
ste rektor, Eugen Warming, var i likhet med Kåre Bremer botaniker. Den 
rektor som suttit längst är Sven Thunberg, professor i historia, som inne-
hade ämbetet 1927–1949.

UV-strålning innebär bland annat ökad 
risk för hudcancer.
− Nobelpriset i kemi 1995 hade ett 

symboliskt värde. Det var första gången 
det gick till miljövetenskapen och många 
kollegor gladde sig för vår skull.

Nobelpriset gjorde att Crutzen över-
hopades av inbjudningar av alla möj-
liga slag. Han fick även träffa stats- och 
regeringschefer samt påven. Paul Crutzen 
tycker dock inte att Nobelpriset ändrat 
livet på längre sikt; han har fortsatt att 
arbeta med stratosfärens och troposfä-
rens kemi. Under senare år har Crutzen 
forskat mest om luftförorening- och kli-
matproblematiken som uppstår vid för-
bränning av vegetationen på savannen 
och i tropiska skogar.

Optimistisk om ozonhålet
Paul Crutzen är försiktigt optimistisk om 
ozonlagret � men det kan ta upp till 50 år 
att �reparera� hålet då det enbart kan ske 
på naturlig väg. 1986 förbjöds klorfluor-
karboner (CFC) som är det största hotet 
mot ozonhålet. Bromerade flamskydds-
medel är en annan grupp av kemikalier 
som påverkar ozonskiktet, om än inte i 
samma omfattning som CFC. Även här 
finns förbud men kemikalierna fortsät-
ter att läcka. 

Paul Crutzen tror att risken är liten 
för nya allvarliga hot mot ozonskiktet. 
Mätningarna är i dag mer omfattande 
än tidigare och förändringar kan upp-
täckas tidigt. ■

TEXT: PER LARSSON
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När Stockholm på 1870-talet skulle få 
en högskola fanns planer på en monu-
mentalbyggnad på Skeppsholmen. Så 
blev det inte. Det 20-talet studenterna 
fick första terminen 1878 gå på föreläs-
ningar i tillfälliga lokaler. Först i slöjd-
skolans hus på Mäster Samuelsgatan 
44. Därefter i Vetenskapsakademiens 
hörsal vid Wallingatan och senare i 
Norra Latin. 

Samtliga lokaler låg nära Drottning-
gatan. Redan under 1700-talet hade 
Observatoriet byggts där gatan slutade 
och under 1800-talet skedde en fortsatt 
koncentration av institutioner för veten-
skap och högre bildning. Vetenskaps-
akademien och Tekniska högskolan är 
ett par exempel.

Det var också här vid Drottning gatans 
övre del som Stockholms högskola fick 
sin första fasta adress. I början av 1880-
talet hade högskolan fått en tomt i  hörnet 

Vad är historien bakom den här byggna-
den? Vad föreställer skulpturen? Under vin-
jetten Upptäck ditt universitet ska SU-Nytt 
beskriva historien och tankarna bakom 
byggnader och konstverk vid universite-
tet. Vi tipsar även om naturupplevelser på 
campusområdet.

Det började vid Drottninggatan
Drottninggatan-Kungstensgatan som 
do nation. Efter att ha avfärdat andra 
alternativ  (bland annat Frescati) togs 
beslut att bygga här.1909 invigdes den 
pampiga högskolebyggnaden. Arkitekt 
var Victor Bodin och stilen präglad av 
nybarock.

Förutom seminarierum, aula, fest-
sal och gallerier för tavel- och mineral-
samlingar fanns växthus i takvåningen. 
Dock var byggnaden för liten för den 
växande högskolan. 

Studentpalatset
Blickarna kastades nu mot en obe-
byggd tomt vid Observatoriekullens fot, 
Norrtullsgatan 2. Erik Lallerstedt, arki-
tekten bakom Tekniska högskolan och 
professor därstädes, tog fram ritningar. 
1927 invigdes den nya byggnaden i klas-
sicistisk stil avsedd för de juridiska och 
humanistiska fakulteterna. Byggnaden 
kännetecknas av sin ljusröda fasad, tem-
pelgavel mot Drottninggatan och monu-
mental entré mot Norrtullsgatan. 

Tanken var att det även skulle finnas 
ett kårhus men det utgick av ekonomiska 
skäl. Efter att ha inhyst olika fakulteter 
och institutioner, sist kulturgeografen 
som flyttade till Frescati 1997, blev det 
dock studenternas hus. Byggnaden dis-
poneras numera av Stockholms högsko-
lor och kallas Studentpalatset. Där finns 
350 läsplatser, grupprum, kafé, SSCO:s 

Spökslottet på Drottninggatan 116 
byggdes runt 1700. Där fi nns idag bland 
annat universitetets konstsamlingar.

(Stockholms studenters centralorganisa-
tion) kansli samt Studenthälsan.

Men även byggnaden på Norrtulls-
gatan 2 var för liten och opraktisk när 
den invigdes. Nya lokaler behövdes. 1925 
kom högskolan i besittning av Spökslot-
tet genom en donation. I 1700-talsbygg-
naden på Drottninggatan 116 kunde 
bland annat Konsthistoriska institu-
tionen, Zoo tomiska institutionen (djur-
anatomi) och förvaltningen flytta in.

Den växande högskolan behövde än 
större lokaler. Arkitekterna Erik Laller-
stedt och Gunnar Asplund tillhörde 
dem som föreslog en omfattande bebyg-
gelse för högskolan på Observatoriekul-
len, idéer fanns till och med om att riva 
Observatoriet. Av de storstilade planer na 
blev endast två byggnader verklig het, bio-
kemiska och socialvetenskapliga in sti-
tutionerna mot Odengatan.

Högskolan valde i stället att lösa 
lokalproblemen genom att bygga och 
hyra lokaler i närheten av Odenplan, 
till exempel kvarteret Mimer i hörnet 
Vanadisvägen-Hagagatan, innan det i 
början av 1970-talet var dags för flytt en 
till Frescati.

Nästa gång berättar vi historien om 
Spökslottet och de konstsamlingar som 
finns där. ■
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Högskolebyggnaden 
Kungstensgatan 45.  Numera sitter 
Arbetsmarknadsstyrelsen AMS i huset.

Studentpalatset Norrtullsgatan 2 
invigdes 1927 och rymmer idag 
Studenthälsan och läsplatser.
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Arkeologiska forskningslaboratoriet huse-
rar sedan 1976 i Greens villa, ett charme-
rande om än inte helt ändamålsenligt hus 
för ett laboratorium. 

Men nu har nedräkningen börjat till den 
stora flytten, då laboratoriet som en av 
fyra avdelningar vid Arkeologiska institu-
tionen intar Wallenberglaboratoriet. I bör-
jan på nästa år beräknas flyttlass et gå.
− Vi ser verkligen fram emot att flytta, 

säger Lena Holmquist Olausson, som 
är stf prefekt vid institutionen. Vi trivs 
här, men som det är nu har vi doktoran-
der i varje garderob. Samarbetet inom 
institutio nen kommer också att bli ännu 
bättre när vi sitter tillsammans.

Källmaterialet för laboratoriet är det 
som tas fram vid arkeologiska utgräv-

ningar, både föremålen och den jord 
de ligger i. Ett svepelektronmikroskop 
är det senaste tillskottet bland den tek-
nik som används för att analysera mate-
rialet. Mikroskopet kan förstora upp till 
30 000 gånger, och också analysera pro-
verna utan att de förstörs, något som för-
stås är viktigt när det gäller arkeologiskt 
material. 

Forskningslaboratoriet är det enda 
i sitt slag i Norden, och tar in tio C/
D-studenter varje år, även om de just 
nu är elva. All forskning bedrivs i pro-
jekt, många av dem extern finansierade. 
Många av de senare projekten har hand-
lat om föda och diet, vad våra förfä-
der åt och hur det tillagades till exem-
pel. Studenterna ingår i ett projekt, där 
de är med �hela vägen� � från att gräva 

upp föremålen, analysera dem och publi-
cera resultaten.
− Vi jobbar väldigt tätt med våra stu-

denter, och de har hög motivation, berät-
tar Lena Holmquist Olausson. Deras 
uppsatser presenterar ofta nya rön, och 
många blir till vetenskapliga artiklar.

Avdelningen har också mycket kontakt 
med nästa generation studenter. Man tar 
emot praktikanter och praoelever och 
leder exkursioner till exempel till Birka.
− Många tror att universitetet bara är 

att sitta inne och plugga teorier, säger 
Lena Holmquist Olausson. Vi vill gärna 
visa att många ämnen också innehåller 
praktisk undervisning utomhus. ■
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Arkeologer på väg till nya lokaler

Analyser på Arkeologiska 
forskningslaboratoriet kan 

till exempel visa vilka
metaller som ingår i det 

här bältesbeslaget 
från Birka.


