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doktorand
TOR 24 JUN 2004

NYHETER

MALMÖ
När förhållandet tog slut trakasserades den kvinnliga doktoranden.
Nu har historieprofessor Dick Harrison vid Lunds universitet fått en varning

av Statens ansvarsnämnd.
- Jag mår mycket dåligt av det här, säger han.

 

FOTO: KRISTER HANSSON

Dick Harrison och doktoranden hade förra året ett kortvarigt förhållande. När det tog slut fick
hon en ny handledare.

Då vände sig Dick Harrison till den nya handledaren och framförde stark akademisk kritik
mot henne.
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  TILL TOPPEN

Statens ansvarsnämnd tog i går det ovanliga beslutet att varna Dick Harrison för hans
beteende mot doktoranden. Förutom trakasserierna anses han ha försökt förmå en kollega att
vittna till hans fördel.

Kan inte överklaga
När Aftonbladet får tag i Dick Harrison efter beslutet vill han först inte kommentera varningen.

- Jag har inte fått se några handlingar och vet inte vad det står i beslutet. Men jag
förutsätter att alla sådana här beslut är möjliga att överklaga.

Men beslutet kan inte överklagas. Den enda möjligheten Dick Harrison har att få beslutet
ändrat är att stämma staten.

Förutom prestigeförlusten för varningen inte med sig några konsekvenser. Den har ingen
betydelse för vare sig lönen eller arbetsuppgifterna.

Både Dick Harrison och den kvinnliga doktoranden är kvar på samma institution vid Lunds
universitet.

Dick Harrison har skrivit flera populära medeltidsböcker, bland annat om digerdöden och
om Birger Jarl.

Per-Ola Ohlsson
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