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KORT-KORT OM
• REINHOLD FAHLBECK, professor,
Lund, är juridiska fakultetens tjänste
förslagsnamnds forslag till en ordinarie
tjänst som professor i arbetsrätt vid
LU.
• MALTE ANDERSSON, docent, Göte
borg, har av biologisk-geovetenskapliga
tjansteforslagsnämnden placerat s i
första fdrslagsrummet till en ledigfor
klarad professur i teoretisk ekologi
vid LU. TORBJORN FAGERSTROM,
docent, Uppsala, och ILKKA HANSKI,
dr, Lammi, Finland, har placerats i
andra respektive tredje förslagsrummet.
• LARS-OLOF ALMER, docent,
Malmö, LARS BRANDT, docent,
Lund, STEN ERIKSSON, docent,
Malmö, AKE NILSSON, docent, Lund,
och ERIK TRELL, docent, Malmö, är
bland de 10 som anmält sig som
sökande till en ordinarie tjänst som
professor i medicin vid LU, som ocksâ
är förenad med tjänst som överläkare
vid MAS,
• KJELL JONSSON, docent, Lund, är
en av 3 sökande till en ordinarie tjänst
som professor i diagnostisk radiologi
vid LU och överläkare vid MAS.
• CARL LINDBERG heter den nye
info-sekreteraren hos utbildningsminis
ter LENNART BODSTROM. Han
Bod
kommer narmast fran TCO
ströms gamla arbetsgivare
dar han
—

—

svarat for facklig utbildning och
internationell information. CL nás
páO8/763 1829.

NUAR DET
HANS ToRN
World Maritime University, WMU, som
har mànga gemensamma segelleder
med LU, har fâtt en ny rektor, tidigare
vice VD i Sveriges RedarefOrening i
Goteborg, ERIK NORDSTROM. Sam
tidigt som han hälsades välkommen
ombord, fOr att ta kommandobryggan
i besittning, av bland andra LUs rektor
HAKAN WESTLING avtackades den
avgãende SHELDON KENNEY, en
mycket. medaijerad och valdigt snorre
behängd USA-amiral, fOr att ta till ett
meget och typiskt danskt uttryck och
därmed markera det internationella i
sammanhanget. Han har under ett
halvár interimmanOvrerat WM U-skutan,
for att fortsatta pa sjObjOrnarnas sprãk.
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•Avtackad fanbarare

TACK TILL
FANBARARE
• Hedrad fdgelskddare

GRA TTIS
EMERITUS!
Ett miljOstipendium pa 8000 riks
daler har landstinget i Malmöhus lan
hedrat GUSTAF RUDEBECK, pro
fessor emeritus sedan 1978 vid LU,
med.
sGustaf Rudebeck har sedan 1930talet varit en av Sveriges ledande fält
ornitologer och den som startade
fâgelrakningarna i Faisterbo som be
tytt sà mycket for vára mOjligheter
att upptacka miljOfOrandringar i
naturen, heter det i landstingets
motivering.
Hänt-sen-sist-redaktOren sällar sig till
gratulanterna och Onskar GR bon
voyage, när han far tid att enligt eget
önskemãl använda stipendiet till att
resa.

DAMERNA
B YTER
KAREN LUKER, from Great Britain,
var den första omvârdnadsprofessorn
vid LU och hOgskolan i Kristianstad.
Enligt planerna skulle hon stanna 1 âr
och flu har hon ersatts av sin lands
syster SALLY REDFERN fran Lon
don, som med sig i bagaget hade ett
nytt forskningsprojekt som handlar
om vàrden i livets slutskede och hur
anhOriga och sjukvárdspersonal ser pa
skilinaderna mellan yard i hemmet och
pa sjukhus.

Efter 40 ãr bland stadens fädrar, de
avslutande áren som fullmaktigeord
förande, har PER-HAKAN OHLSSON
lämnat sina kommunpolitiska uppdrag.
I den lànga raden av tack-fOr-ailt-du
gjort-uppvaktande stod ocksá HAKAN
WESTLING och SVERKER OREDS
SON, som innan han satte sig att fOr
yalta LU var kommunalrâd och Lunds
>>regeringschef>>. Med sig hade de den
speciella kristallskàl som LU làtit ta
fram fOr att Overlämna till speciellt
fOrtjänta personer. Och en sâdan är
P110, menade HW när han tackade
med att saga att PHO alltid hâllit uni
versitetet och stadens fana hOgt.
Hänt-sen-sist-redaktoren hàlsar att
PHO även som >>inofficielb> person är
lika välkommen att som hittills dyka
upp pa LUM-redaktionen.

11LLAM11N
Forelasningsserien om Ram fortsätter ons
dagen 11 december kI 19.00: Rum under
den tidiga krlstendomen och fram till
medeltiden är en stad sum kämpar for sitt
liv. Invasioner utifrin och inre splittring.
Piven i tvlngsexil. Trots detta skapas mInga
sköna ting som t ex basitikorna San Paolo
fuori Ic mure och Santa Maria Maggiore och
mycket annat. INGER AHLSTEDT.YRLID
for oss genom dessa oroliga tider och visar
p1 nIgot dv ailt det som ändl finns kvar.
Lokal: Fysikum, Solvegatan 16, LTH
kursiab (huset till vänster). Anmälan till
efterslts till ERIK KARLSSON, 046/
10 76 46 eller BRITT.MARIE KALLER
HED, 046/10 76 31 senast 6 december.
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