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Som en följd av riksdags-
beslutet om nya regler för an-
ställning, rekrytering och be-
fordran av lärare i högskolan,
har en arbetsgrupp inom
Lunds universitet arbetat
fram ett förslag till en anställ-
ningsordning som är en kom-
plettering av högskoleför-
ordningen till lokala förhål-
landen vid Lunds universitet.

Den lokala anställningordningen
var med på universitetsstyrelsens
januari-sammanträde men SACO
begärde centrala förhandlingar
kring en del av ordningens före-
skrifter varför beslutet om anställ-
ningsordningen uppskjutits.

 Klart är emellertid, enligt
själva högskoleförordningen som
började gälla den 1 januari i år, att:
• Ett internt befordringssystem
införs där titeln ska avspegla lära-
rens kompetens. En tillsvidarean-

Lokal anställningsordning
till centrala förhandlingar

ställd lektor som efter prövning
konstateras ha behörighet som
professor ska anställas som profes-
sor. De som är biträdande profes-
sorer får behålla sin titel till dess att
deras behörighet som professor
prövats.
• En tillsvidareanställd adjunkt
som är behörig att anställas som
lektor ska anställas som lektor.
Detsamma gäller för adjunkt som
visat särskild pedagogisk skicklig-
het eller särskild skicklighet avse-
ende verksamhets- och personal-
ledning, utveckling av högskolans
verksamhet och samverkan med
samhällslivet utanför högskolan.
 • Beslut om anställning fattas av
rektor på förslag från respektiva
fakultetsnämnd eller liknande or-
gan. Det innebär att tjänsteför-
slagsnämnderna som tidigare be-
rett anställningsärenden inte läng-
re behövs utan ersätts av fakultets-
visa lärarförslagsnämnder (se se-
parat artikel nästa sida).

NYA HEDERSDOKTORER

Miljökämpen Björn Gillberg och
industrimannen Ulf Lindén har ut-
setts till  hedersdoktorer vid Lunds
universitets samhällsvetenskapliga
fakultet. Valet av Gillberg  mo-
tiveras bl␣ a med att han är en fö-
regångare och
inspiratör för
den samhällsve-
t e n s k a p l i g a
miljöforskning-
en. Ulf Lindén
är engagerad i
Ekonomihögs-
kolans verksam-
het och har ini-
tierat nya for-
mer för kontakt med omvärlden.

Samhällsvetenskapliga fakul-
teten  framhåller att Gillberg på
ett unikt sätt har kombinerat
kunskaper inom naturvetenskap,
teknik och juridik och tillämpat
dem på samhällsrelevanta pro-
blem. Han har ofta deltagit i
seminarier och konferenser vid
Lunds universitet och han har
medverkat i handledningen av
flera doktorander vid samhällsve-
tenskapliga fakulteten.

Ulf Lindén har som ordfö-
rande och hu-
vudägare i Lin-
déngruppen va-
rit verksam i
många företag
och under hans
aktiva ägarskap
har Höganäs
AB utvecklats
till ett spetstek-
nologiföretag

som är spritt över hela världen.
När Ekonomihögskolan bil-

dades engagerade han sig i dess
Rådgivande Kommitté och sedan
1996 har han ingått i Ekonomi-
högskolans styrelse. Han har ock-
så tagit initiativ till stiftelsen ”Part-
nerskap, Ekonomihögskolan,
Lunds universitet – Sydsvenskt
Näringsliv och Organisationer.”

Björn Gillberg kommer att
kreeras till filosofie hedersdoktor
och Ulf G. Lindén till ekonomie
hedersdoktor.
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Från miljö
och företag

Björn Gillberg

Ulf Lindén

Från Oslo och Paris

Från öst och väst
och experimentell atomfysik och
han har en internationell tätposi-
tion inom sitt specialområde,
semiempirisk atomfysik. I Lund
fanns atomspektroskopiexperten
professor Bengt Edlén som för 40
år  sedan införde semiempiriska
metoder. Professor Curtis som to-
talt vistats i fem år på fysiska insti-
tutionen i Lund har vidareutveck-
lat dessa metoder.

På hans initiativ har också åt-
skilliga atomfysiker i Lund, bl a
flera doktorander, kunnat bedriva
forskning i Toledo och vid Univer-

sity of Notre Dame och Argonne
National Laboratory.

Professor Maria Borisovna
Garber har sedan 1967 bedrivit
forskningsarbete vid Institute of
Protein Research i Ryska Veten-
skapsakademien i Pushchino,
Ryssland. Hon undersöker pro-
teinsyntesen, en process av central
betydelse för allt liv.

Under 90-talet har professor
Garber haft ett intensivt samarbete
med avd f molekylär biofysik.
Även där studeras proteinsynte-
sen. Samarbetet har lett till doktor-
savhandlingar både i Lund och i
Pushchino.
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E n  a m e r i -
kansk atom-
fysiker och en
rysk moleky-
lärbiolog har
utsetts till he-
dersdoktorer
vid Matema-

tisk-naturvetenskapliga fakulteten
1999. Båda har sedan många år
samarbetat med forskare i Lund.

Professor Lorenzo J. Curtis ( f
1935) är knuten till universitetet i
Toledo, Ohio. Hans nuvarande
forskning täcker både teoretisk

Birgitta Odén, professor emeritus
i historia, har utsetts till heders-
doktor vid teologiska fakulteten i
Lund tillsammans med  professor
Arnold Angenendt från Münster.

Birgitta Odén var professor i
historia i Lund
åren 1965-87.
Teologiska fa-
kultetsstyrelsen
vill framförallt
uppmärksam-
ma att Birgitta
Odén initierat
och bedrivit
f o r s k n i n g
inom områ-
den som berör flera av religions-
vetenskapens fält. Hon har visat
att värderingar, människosyn och
religion har betydelse för historie-
forskningen. På senare år har hon
lagt fram intressanta resultat om
självmordet där hon också beaktat
religionens roll.

Arnold Angenendt är en
framstående kännare av medelti-
dens, särskilt den tidiga medelti-
dens kyrkohistoria. Han har gett
ut flera uppmärksammade böck-
er – den senaste är den nyut-
komna och monumentala Ge-
schichte der Religiosität im
Mittelalter.

Fakulteten ser fram emot
ökat utbyte med det vitala univer-
sitetet i Münster som kan räknas
till de ledande i Europa.
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Från Lund
och Münster

Birgitta Odén

Humanistiska fakulteten har ut-
sett två hedersdoktorer: språk-
forskaren Stig Johansson, profes-
sor i engelska språket vid Oslo
universitet, och konsthistorikern
José Vovelle, professor vid l´Uni-
versité de Paris I.

Stig Johansson arbetade vid
engelska institutionen 1976 då
han tillträdde professuren i Oslo.
Han är en internationell för-
grundsgestalt inom en forsknings-

gren som kallas korpuslingvistik,
ett system för att samla och söka
ord elektroniskt.

José Vovelle har i sin forskning
främst inriktat sig på de konstnär-
liga ismernas spridning och
kommunikationsvägar i Europa
under 1900-talet. Hon har  hand-
lett många elever vid Parisuni-
versitetet som forskat om svensk
konst.
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Lorenzo J. Curtis


