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Uppsats i 
latin prisas
LUND.  I år har Res Poli-
ticas och Christopher 
Jarnvalls premium tillde-
lats Per Magnus Haaland 
som läser latin och engel-
ska vid Lunds universitet. 
Priset, som utdelas för 
åttonde gången, tillde-
las den student som skri-
vit den bästa uppsatsen 
i latin. I år fi ck Per Mag-
nus Haaland priset för 
sin uppsats ”Att fäktas 
med långsvärd på latin. 
En analys och diskussion 
av Paulus Hector Mairs 
kampkonstböcker”.

Det är en donation till 
latinet i Lund från en 
företagare i Stockholm, 
Christopher Jarnvall, som 
har gjort det möjligt att 
dela ut detta pris. Priset 
är på 15 000 kr.  

Sjung i gat-
lyktans 
sken
SÅNG.  Den 13 decem-
ber kan den som vill vara 
med och sjunga in julen 
i skenet från gatlyktan 
utanför Hjortgaran 3 i 
Lund. Från klockan 20 
leder sopranen Lilian 
Sporre Persson den som 
önskar sången. Det utlo-
vas julsånger.

Femte -
klassare 
prisas för 
natur bilder
FOTO.  Klass 5A från Gun-
nesboskolan, klass 5 från 
BMSL i Lund samt klass 
5 från Byskolan i Södra 
Sandby tog de vinnande 
bilderna under en hel-
dagsvandring på Skåne-
leden i höstas. Bilderna är 
klassernas bidrag till den 
fototävling som anord-
nas årligen av Stiftelsen 
Skånska Landskap i sam-
arbete med Färs & Frosta 
Sparbank. Tävlingen är 
en del av ett vandrings-
projekt där femteklas-
sare i tolv skånska kom-
muner bjuds på en hel-
dag på Skåneleden i syf-
te att öka deras intresse 
för djur och natur. För-
stapriset är en vistelse på 
Naturskolan Gladan.

Öppet hus 
hos Kultur-
centrum
ÖPPET.  Den 14 decem-
ber är det dags för öppet 
hus hos Kulturcentrum 
Skåne i Lund. Det utlo-
vas bland annat konsert, 
workshop, konst, dans-
fi lm och invigning av det 
nya biblioteket. Man hål-
ler dörrarna öppna klock-
an 13–15 och 16–19.

MILJÖ.  Under året som har 
gått har en grupp master-
studenter från Lund Uni-
versity Center for Sustai-
nability Studies haft ett 
program för elever i års-
kurs 9 och gymnasiet på 
Vattenhallen om hållbar 
utveckling.
– Vi vill förändra beteen-
den och det här projektet
kom av sig själv, berättar
Linnea Roddar som är en
av studenterna i gruppen.

Upplägget för projektet är 
att studenterna först hål-
ler en kort presentation där 
de tar upp vardagliga ting 
som fi skpinnar, mobiler och 
jeans och berättar hur pro-

cessen för att tillverka dem 
ser ut och hur mycket det 
påverkar miljön. Efter det får 
eleverna sitta ned i grupper 
med studenterna och disku-
tera problem och lösning-
ar. Slutligen håller eleverna 
själva en kort presentation 
där de berättar om sina idé-
er. Allt sker på engelska.

– Vi har varit förvåna-
de över hur mycket elever-
na tänker på de här frågor-
na och vilka idéer de har. 
Att man gör de på engelska 
bidrar till att de håller fokus 
bättre, säger Linnea.

Lätt att ta till sig
 Att man valt engelska hand-
lar också om att de övriga 

studenterna, förutom Lin-
nea, kommer från Kana-
da, Skottland, USA och 
Tyskland.

– Vi tänkte först ha global
uppvärmning som tema 

men det blir så stort och 
svårt att relatera till. Mobi-
ler och jeans är enklare att 
relatera till plus att vi också 
har dem, vi vill inte stå med 
pekpinnar.

Mastereleverna ska nu 
avsluta projektet och redovi-
sa med bland annat en fi lm 
men förhoppningen är att 
en ny grupp studenter kan 
ta över projektet och driva 
det vidare. 

Positiv till fortsättning
Från Vattenhallen är 
man väldigt positiv till en 
fortsättning.

– Vi hoppas att eleverna tar
med sig tankarna och funde-
ringar in i sina vanliga klass-
rum och fortsätter diskussio-
nen där. Det vi gör lokalt slår 
igenom globalt

FOTO.  I fyra böcker har Conny Karlsson 
beskrivit Lunds utveckling men också 
fotografi n i Lund. Den avslutande delen 
tittar närmare på 1990 fram till i sep-
tember i år.

Conny Karlsson avlutar sin bokserie om 
Lund men hon tror inte att hon lärt sig allt 
som är värt att veta om Lund.

– Det fi nns säkert lika mycket material
till.
Känner du dig klar med Lund?

– Jag och min man har gjort tjugo böck-
er och två dvd-samlingar om Lund men vi 
känner oss inte klara. 

Det är bilden som fått styra i urvalet. I de 
första böckerna var det mycket bilder på 
byggnader och staden eftersom det var 
tidskrävande att fotografera människor. 

– Belysningstiden var tio minuter och ing-
en person orkade stå stilla så länge, berät-
tar Conny och visar ett porträtt på en man 
som står fastspänd för att orka med.
Finns det någon bild du fastnat extra 
för?

– Nej, det har jag inte, men det är viktigt
med bilder eftersom vårt minne är så kort. 
Jag har försökt få med det stora och det lil-
la och du kan se en stadens utveckling i bil-
derna. Även för en person som inte är från 
Lund kan du se hur staden förändras.

Sista delen av Lund genom tiderna
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JOHANNA RODDAR  har elevernas uppmärksamhet. 
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STUDENTERNA  bakom projek-
tet: Amanda Gergor (tv), Johanna 
Roddar, Dana Gilliland, Adam 
Wright, David Lam och Olga 
Horn.  FOTO: FREDRIK MAGNUSSON

TILL VÄNSTER:  Lund fi rade 1000 år 
med bland annat världens största spet-
tekaka 1990.  

FOTO: CATARINA BORGÅ/STADSARKIBET I LUND

VÄNSTER BOTTEN:  Växtmarknad i 
Botan i september 2012.  

FOTO: CONNY KARLSSON

NEDAN:  Karnevalsfi lmen ”Professorn 
och vaktmästaren” spelades in i mars 
2002 i Lundagård. Från vänster Carl 
Montan, Henrik Nilsson, Fredrik Tersme-
den och Göran Edwall.  

FOTO: FREDRIK TERSMEDEN




