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Vi förorenar också med försurande och
övergödande ämnen från förbränning i
motorer och värmepannor men här har
debatten tystnat bara för att problemet
minskat i Europa på senare år. Men är
faran över?
Förorenar vi också etern med alla
trådlösa radio- och datafunktioner?
Elallergikerna fruktar åtminstone det…
Alla dessa oroliga frågor pekar på behovet av forskning.
Vi måste räta ut frågetecknen och hitta positiva lösningar.
Är det tekniken som satt oss på pottkanten är det också bara
tekniken som kan rädda oss!
Under tiden kan vi glädja oss åt ökande skaror av sökande till LTH , åt den härliga våren och glädjeämnen som sång,
dans och spex, som vi uppmärksammar i detta nummer. Vi
berättar också om duktiga forskare, lärare och studenter som
kammar hem priser och anslag. För vem ska skryta om oss
om inte vi själva?

redaktörens ruta

är ett skrämmande ord.
Inte minst för att vi förorenar så mycket idag.
Ända borta i polarområdena hittas spåren efter bromerade flamskyddsmedel. Ämnen som skyddar våra apparater
från att ta fyr ökar tyvärr risken för cancer när de hamnar i
levande djur.
Våra utsläpp av koldioxid är flera kilo för varje mil vi kör
bil. Om följderna av detta – ökningen av växthuseffekten
– varnar Al Gore med sådan framgång att han fick Nobelpriset. Men danske miljöforskaren Bjørn Lomborg ifrågasätter många av Gores påståenden och slutsatser. Han gästade
LTH när utbildningen i Ekosystemteknik fyllde tio år. Läs
vad han sa på sidan 38!
Hushåll och industrier förorenar kemiskt genom sina
avlopp och vi förorenar haven även direkt genom läckage
av gödningsmedel från jordbruket. Hormonpåverkan av
levande organismer och giftig algblomning är bara ett par av
konsekvenserna.
Vi förorenar atmosfären också genom partikelutsläpp:
sot från förbränning i motorer och eldar, partiklar från vägar
och järnvägar som enligt statistiska mätningar vållar massor
av dödsfall i närområdena, Paradoxalt nog kan partiklarna
vara en balanserande faktor när det gäller klimatet, läs mer
på sidan 6–9.
FÖRORENINGAR



Kartan ritas om?
U

Autonomiutredningen, etc (ja, det finns
fler!). Vid sidan av detta pågår utredningar
på gymnasienivå: Gymnasieutredning
(1 per regering), Nytt betygssystem på
gymnasiet, Ny yrkeshögskola, etc.
Det är sannerligen en dynamisk värld
vi lever i. Speciellt om alla förändringsförslag träder i kraft. En lärare som fick se
min lista suckade tungt och sa: ”Men jag
vill ju bara utveckla en ny kurs och skriva
en ny lärobok – finns det utrymme för
det?”
Trots denna mångfald saknar jag likväl
åtminstone två utredningar. Den första har
redan presenterats i Norge där Stiernö-utredningen föreslår att Norges 59 lärosäten
sammanförs till 8–10 stycken. Jag har
den största respekt för mindre högskolors
regionala betydelse för utbildning och
utveckling. Men den resursspridning som
för närvarande sker är ohållbar i längden.

nder de senaste två åren har utredningar om högskole-Sverige staplats
på varandra. Alla 39 lärosäten i Sverige
svarar pliktskyldigast på alla remisser. Och
det är viktigt! Alla dessa utredningar kommer att påverka oss dramatiskt – om de
genomförs!
Vad handlar då alla dessa utredningar om?
Bolognaprocessen reformerade vår utbildningsstruktur och en ny examensordning
förändrade utbildningsmålen. Att vi samtidigt internt på LTH förändrade samtliga
utbildningsprogram till innehåll och form
spädde på förändringen ytterligare. Sedan
duggar utredningarna tätt: Nationell
kvalitetsreform, Nya tillträdesregler, Resurstilldelning (RUT 2), Befattningsutredningen, Institutssektorsutredning, Statlig
forskningsfinansiering, Kårobligatoriet,
Utredning om utvärdering av utbildning,

re k tor h ar ordet

Den andra utredningen, som inte pågår,
gäller förstärkning av naturvetenskap och
teknik på grundskolan på ett kvalificerat
sätt. Vi behöver fler naturvetenskapligt
och tekniskt initierade människor för att
skapa en hållbar samhällsutveckling.
Den resan börjar på lågstadiet.
Hur skall LTH förhålla sig till all denna
förändringsiver?
Oberoende av regering, och vare sig den
är reformerande eller förvaltande, så aktar
vi oss för att chansa. Våra utbildningsprogram kännetecknas av hög kvalitet och
LTH :are har god anställningsbarhet.
Detta fortsätter vi att utveckla!
Chansa inte med unga människors
utbildning!
ANDERS AXELSSON

LTHs nya ledning saknar lundaförankring om man med det menar
att de ska vara födda och uppväxta
i lundensisk akademisk mylla. Det
kom fram när hela gänget presenterade sig vid en kick-off i Kårhuset 24
januari.

Rektor anders axelsson är smålänning från Växjö. Prorektor ulla holst
avslöjade att hon kommer från samma
trakter som universitetsrektor göran
bexell , nämligen Ljungbybygden.
Men där är det slut med Smålandsmaffian. Vice rektor per warfvinge har sina
rötter i Vällingby, men han har nu bytt
ansvarsområde från grundutbildning till
lth s internationella relationer (”utrikesminister”).
Vice rektor ingrid svensson , som
tagit över grundutbildningen, är från Åhus
och gick en gång ut som civilingenjör i


Foto:Mats Nygren

Småländskt maktövertagande

Ulla Holst, Ingrid Svensson och Anders Axelsson, nya personer i LTHs ledning.

teknisk fysik. (Nu är de båda sistnämnda
sedan länge Dalbybor.) Från samma hörn
av Skåne (Kristianstad) kommer varje dag
vice rektorskollegan rune kullberg , ett
faktum så välkänt att han inte ens behövde
berätta om det. Han fortsätter att ansvara

för samordning av grundutbildningarna.
Naturligtvis kom mycket mer central
information om ambitioner och mål fram
denna kväll, men vi journalister ska ju
alltid vinkla allting så ytligt…
M AT S N Y G R E N
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… i alla fall enligt Sydsvenska Handelskammarens ranking över svenska
universitet och högskolor. I den hamnar LTH trea, strax efter Karolinska
institutet och Sveriges Lantbruksu-

Foto: Gunnar Menander

LTH bästa tekniska högskolan...
niversitet och före både KTH och
Chalmers.

I den ursprungliga rankingen, som kom
redan i höstas, fanns LTH inte med. per
warfvinge , vicerektor på LTH , läste om
resultaten i tidningen och funderade på var
LTH skulle hamna på en sådan här lista. För
så är det ju, LTH är ingen egen myndighet
och finns därför nästan aldrig med på sådana här rankinglistor. I detta fall berodde
det framförallt på att Högskoleverket inte
redovisade data separat för LTH .

henrik
andersson , chef för information och
analys vid Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, som skickade honom sina
beräkningsmodeller. Eftersom alla uppgifter fanns tillgängliga gick det ganska lätt
att räkna fram LTH :s placering. Den visade
alltså att LTH fick en topplacering.
– Förklaringen till att LTH faller väl ut
i undersökningen ligger framförallt i att
lärarna där har hög vetenskaplig kompetens
och är aktiva forskare, vilket i sin tur gör
att många utländska studenter vill studera
vid LTH . Däremot höjer sig inte högskolan
över mängden när det gäller att dra till
sig studenter, berättar Henrik Andersson
som har granskat framräkningen av LTH :s
placering.
Rankingen utgår från nio indikatorer
som tillsammans visar i vilken grad universitet kan leverera kvalificerad arbetskraft
som efterfrågas av arbetsmarknaden samt
i vilken utsträckning näringslivet och
samhället kan ta del av forskningsresultat.
Siffrorna hämtas i huvudsak från Högskoleverket och Verket för Högskoleservice.
– Vissa parametrar i rankingen gynnar enligt min bedömning specialiserade
lärosäten med intensiv, extern finansierad
forskning och hög andel yrkesutbildningar.
Per Warfvinge kontaktade
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LTH slår de andra tekniska högskolorna i Sverige enligt rankingkriterier från Sydsvenska
Handelskammaren.

Det kan förklara varför t ex tekniska och
medicinska högskolor placerar sig högt
medan ”vanliga” breda universitet med
stora humanistiska och samhällsvetenskapliga institutioner, som oftast mäter
framgång enligt andra kriterier, hamnar
lägre, påpekar Per Warfvinge.
till att LTH faller väl ut i denna ranking är enligt honom
just att man är en del av ett stort universitet
och ligger nära forskningsbyn Ideon.
– Att verksamhet är samlat på liten yta
gör det så mycket enklare att samarbeta
över gränserna och driva tvärvetenskapliga
projekt. I förlängningen gör detta att det
också blir enklare för forskare att kombinera vetenskapligt djup och industrirelevans,
förklarar han.
Rankningar av högskolor och universitet blir allt vanligare. Några av de internationellt mest kända är Times Higher Edu-

cation Supplements ranking och den som
Shanghai Jao Tong University i Kina gör.
De utgår från delvis andra parametrar, t ex
antalet nobelpristagare. Dessutom grundar
sig siffrorna på uppgifter som universiteten
själva lämnar.
KRISTINA LINDGÄRDE

En ytterligare förklaring

DE TIO FRÄMSTA
1 Karolinska Institutet, 143 p
2 Sveriges Lantbruksuniversitet, 134 p
3 Lunds Tekniska Högskola, 130 p
3 Handelshögskolan i Stockholm, 130 p
5 Kungliga Tekniska Högskolan, 122 p
6 Chalmers Tekniska Högskola, 117 p
7 Uppsala universitet, 115 p
8 Lunds universitet, 110 p
9 Linköpings universitet, 104 p
10 Göteborgs universitet, 103 p



Skräp i luften – bra för k

Aerosolpartiklarnas roll för miljön utforskas på Söd
Aerosolpartiklar, små svävande partiklar i luften,
har en nedkylande effekt på klimatet. Det paradoxala är, att människans nedsmutsning av luften med
luftburna småpartiklar, från bland annat trafiken,
motverkar växthuseffekten, som till stor del orsakas
av människans utsläpp av växthusgaser. De exakta
mekanismerna är dock inte kända och ett stort antal
forskare världen över arbetar för att lära sig mer.

En stor del av partiklarna som finns i den sydsvenska luften
når oss från kontinenten. Partiklarna har en stor mängd
olika, både naturliga och antropogena (människoskapade)
källor, varav trafiken är en. En bil som kör en millimeter
släpper ut 1.000.000 partiklar genom avgasröret. Dessutom
tillkommer partiklar som lösgörs i samband med slitage av
både däck och vägbana.
Andra källor är naturliga: när bubblorna spricker i
havets vita gäss, flyger det upp miljarder små havssaltpartiklar. Nya partiklar kan skapas från till synes ingenting,
när vissa gaser slår sig samman med vattenånga. Om de nya
partiklarna överlever de första minuterna, kan de växa och
bli 10–100 gånger större och så småningom eventuellt bilda
molndroppar.
– Varje molndroppe innehåller minst en aerosolpartikel,
säger Erik Swietlicki. Molndroppar bildas när vatten kondenserar på partiklarna i atmosfären.
Moln som bildas i luft med hög partikelhalt är vitare sett
uppifrån solen än moln som bildas i ren luft. De vitare molnen reflekterar mer solstrålning tillbaka i rymden. Mindre
strålning når markytan, vilket har en avkylande effekt och
motverkar växthuseffekten.
– Den snabba industrialiseringen medförde ökade utsläpp av koldioxid, sot och sulfater. En slöja skapades som
hittills har motverkat växthuseffekten, säger Erik Swietlicki.

Det är ett starkt önskemål från IPCC, FN s internationella
klimatpanel, att forskningen om aerosolpartiklarna ska stärkas. När organisationen presenterade sin rapport i höstas,
var slutsatsen, att med intill visshet gränsande sannolikhet
är människan skyldig till den globala uppvärmningen. Rapporten är däremot mer osäker om framtiden. En anledning
till osäkerheten är den bristande kunskapen om aerosolpartiklarnas inverkan på klimatet.
erik swietlicki , professor i kärnfysik, är en av flera
forskare som arbetar för att minska osäkerheten i prognoserna om det framtida klimatet. Nyligen fick han och hans
kolleger på LTH ett anslag på 21 miljoner kronor från Vetenskapsrådet och Formas för att fortsätta sin forskning.
– Aerosolpartiklar är svävande små partiklar som varierar
i storlek mellan 1 nanometer och 100 mikrometer, säger
Erik Swietlicki.
Foto: Nino Simic

Partiklar mäts på åsen
En viktig del av Erik Swietlickis forskning äger rum i två bodar på
Söderåsen. Bodarna proppas fulla med avancerad mätutrustning som
ska ge svar på de flesta frågor som kan ställas om aerosolpartiklar.
– Vi ska bland annat skapa ett konstgjort moln i laboratoriemiljö,
säger han. Instrument ska mäta hur partiklarna sprider ljus och hur de
ändrar storlek när luftfuktigheten ändras. Under ett år ska vi mäta allt
som rör sig i luften, antalet och storleken från de största till de minsta.
Forskningen om aerosolpartiklar är omfattande och internationell. Den ska ge en komplett och detaljerad bild av hur aerosolpartiklarna påverkar klimat och hälsa. Ett stort antal ledande forskningsgrupper samverkar inom ramen för flera projekt. I maj planerar
man exempelvis att inom ramen för ett europeiskt samarbete utföra
flygmätningar för att följa luftens rörelse från Holland, Söderåsen,
Stockholm och Finland samt från England mot Östeuropa.
Andra projekt omfattar mätningar från satelliter, från fler flygplan, från forskningsfartyget Oden vid Arktis och från mätstation i
Amazonas orörda regnskog.
Pontus Rolldin och Erik Swietlicki vid mätstationen på Söderåsen.
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limatet?

eråsen

Men utsläppen av partiklar har bevisligen
stora negativa hälsoeffekter. De av människan orsakade utsläppen måste minska,
vilket de också gör tack vare bland annat
partikelfilter på dieselbilar, skärpta krav på
utsläpp från tunga fordon och avancerade
industrifilter – allt detta är faktorer som
minskar utsläppen av partiklar och gaser
som svaveldioxid och kväveoxider som i
sin tur bildar partiklar.
– Vi tunnar därmed ut den avkylande
slöjan, säger Erik Swietlicki. Vi måste
minska utsläppen av växthusgaser samtidigt som partikelutsläppen minskar,
annars riskerar vi att få en kraftigt accelererande växthuseffekt.
Det finns troligen naturliga återkopplingsmekanismer som är beroende av
partikelhalten i luften:
ökar tillväxten i skogen,
vilket i sin tur leder till att växtligheten avger mer organiska gaser. När solen träffar
gaserna, omvandlas de och vill i slutänden
kondensera. Varmare klimat leder således
på ett naturligt sätt till fler partiklar, vilket
i sin tur borde ha en kylande effekt.
– Det kan mycket väl vara ett sätt för
jorden att reglera sitt klimat och hålla det
relativt stabilt, säger Erik Swietlicki.
Varmare klimat leder å andra sidan
även till både snabbare förmultningsprocesser och smältande permafrost och
därmed ökade utsläpp av metan, som i sin
tur ytterligare stärker växthuseffekten. Att
förstå alla dessa processer, förhållandena
mellan dem och hitta balansen, är en av
de centrala uppgifterna för den fortsatta
klimatforskningen.
– De klimatmodeller som vi har tillgång
till nu, är kondensat av dagens kunskap,
säger Erik Swietlicki. Inom ett av våra forskningsprojekt har vi avgett ett djärvt löfte att
minska osäkerheten i klimatmodellernas
förmåga att förutsäga i vilken utsträckning
aerosolpartiklar påverkar klimatet.
Varmare klimat

NINO SIMIC
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Se upp med stearinljus!
Matlagning och stearinljus är två
av partikelkällorna inomhus. Bra
ventilation, varsam ljusbränning och
äkta stearinljus är vägar att gå för
att slippa höga partikelhalter.

Vi tillbringar 80 procent av vår tid inomhus. Det är därför självklart att vår hälsa
påverkas av inomhusluften, även om fokus
hittills har legat på utomhusluften. aneta
wierzbicka , (infälld) nybliven doktor på
Ergonomi och aerosolteknologi, har inom
ramen för sin forskning utfört partikelmätningar i lägenhet, skolor, varuhus och
restauranger. Människor som vistats och
arbetat i lokalerna har fört en loggbok
över sin verksamhet för att möjliggöra en
jämförelse med mätresultaten.
– Mindre partiklar, som är under 2,5
mikrometer, skapas i stor utsträckning vid
förbränning i samband med matlagning,
bakning, kokning och ugnsgrillning men
även med brinnande värme- och stearinljus, säger Aneta Wierzbicka.
Vid matlagning och ljusbränning
i lägenheten var
partikelhalten i
inomhusluften 26
gånger högre än i
utomhusluften i
Malmö! Visserligen
var den höga koncentrationen tillfäl-

lig och minskade tack vare ventilationen,
men värdet ger en bild av situationen.
– Ventilationen i lägenheten var inte
bra och vi kunde mäta en förhöjd partikel
nivå i tolv timmar efter den utlösande
händelsen, säger Aneta Wierzbicka.
Tack vare bra ventilation i såväl
restauranger och varuhus som skolor, var
partikelhalterna där relativt låga. Värdena
i förskolan var högre än i grundskolan, troligen eftersom förskolebarn rör sig mer.
har även specialundersökt förbränning av stearinljus. Partiklarna
som lösgörs är ofta 20–40 nanometer i
storlek, vilket är oroande från hälsosynpunkt. Partiklar av den storleken kan
tränga djupt ner i lungornas alveoler.
Hon har även identifierat tre typer av
lågor: Lugn, i ett dragfritt rum, sotande, i
ett dragigt rum där lågan fladdrar och lågan i samband med släckning. Den lugna
lågan avger i huvudsak partiklar som löses
upp i kroppen, till skillnad från de båda
andra lågorna, som avger sotpartiklar.
Eftersom sotpartiklar innehåller cancerogena ämnen är huvudbudskapet att
korta ner veken och ta bort draget i rummet. Om man ändå vill bränna ljus, bör
man satsa på rent stearin. Ljus som inte
består av rent stearin avger tungmetallpartiklar från veken.
Aneta Wierzbicka

NINO SIMIC



Vill du andas in vägen?
Inte bara avgaser utan även nanosmå partiklar från väg och däck vållar skada på människor kring våra vägar.

100.000 ton vägbana slits bort av trafiken varje år
på svenska vägar! En enkel bilresa med dubbdäck
mellan Lund och Stockholm sliter bort 6 kilo asfalt
från E4:an! Allt blir inte småpartiklar men tillräckligt mycket för att vara hälsovådligt. Stora epidemiologiska studier sedan 1990-talet är entydiga:
bortåt 300.000 européer dör på grund av sjukdomar
som orsakas av höga partikelhalter i luften.

Skälen till att forska på området är således överväldigande.
anders gudmundsson vid Avdelningen för ergonomi
och aerosolteknologi på LTH , studerar förekomsten av partiklar i utomhusluften.
– På juridisk nivå har man hittills fokuserat på PM 10partiklar, d v s partiklar som är mindre än 10 mikrometer,
säger Anders Gudmundsson. Det är dem gränsvärden har
fastställts för.
Forskarnas fokus har alltmer flyttats till mindre partiklar,
PM 2,5. Troligen är dessa mindre partiklar hälsovådligare än
de större. De har lättare för att nå djupare ner i lungorna
och är svårare för kroppen att göra sig av med.
Det har gjort försök med mänskliga lungceller som i
provrör fått reagera mot partiklar av olika typer, från diesel,


Foto: Anders Wiklund © Scanpix Sweden

tunnelbana och vägslitage. Cellreaktionerna var olika. Nu
planerar man att göra exponeringsstudier på människor för
att undersöka hur slitagepartiklar påverkar andningsvägarna. Det blir en pilotstudie, finansierad av Vägverket.
från vägbanorna kan under
vissa förutsättningar svara för upp till 40 procent av partiklarna som virvlar i luften. Partikelhalten varierar kraftigt
med väderförhållandena: i blött väder ligger partiklarna kvar
på vägbanorna. När det blir torrt blir det desto värre: den
största partikelhalten brukar uppmätas på vårarna när det
blir varmt och torrt, efter vinterns blöta väglag och bilarnas vinter- och dubbdäck. Partiklarna virvlar upp i höga
koncentrationer.
– Dubbdäck river upp 50–100 gånger mer än ett vinterdäck utan dubbar, som i sin tur river mer än sommardäck,
säger Anders Gudmundsson.
I Oslo, som ligger i en gryta med dålig luft på vintern,
har man gått så långt att man tidvis kräver en extra avgift av
bilister som använder dubbdäck på sin bil. Staden har dock
inte förbjudit användning av dubbdäck: Det behövs att en
del bilister kör med dubbdäck för att undvika att vägen blir
blankpolerad och hal.
Små partiklar som slits loss
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”

Visst finns det nano-risker

Stora epidemio
logiska studier
sedan 1990-talet
är entydiga:
bortåt 300.000
européer dör
på grund av
sjukdomar som
orsakas av höga
partikelhalter
i luften.

”

Anders Gudmundsson bedriver en del av
sin forskning i Linköping i samarbete med
Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. En provningsmaskin med fyra
hjul har använts för att testa olika asfalt
beläggningar och däck.
Vägverket, som finansierar en del av
forskningen i Linköping är även intresserat
av tysta beläggningar och olika gummibeläggningar som kan bli framtida vägmaterial.
Skillnaderna mellan olika typer av
asfalt är väldigt stora. Slitaget varierar
beroende på avvägningen mellan större
och mindre stenar i massan. Asfaltsammansättningen har under de senaste 20
åren genomgått stora förändringar. Man
har lärt sig mycket mer om hur man ska
blanda stenar i rätt proportioner och kvalitet för att få en hållbar vägbeläggning.
NINO SIMIC
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Debatten om nanoteknikens risker
måste nyanseras. Ingen tjänar på
alarmistiska rapporter och ogrundad rädsla. Samtidigt måste man ta
allvarligt på riskerna.
Det är innebörden i två studentarbeten om nanoteknikens risker.
Arbetena har skrivits av studenter
på Teknisk nanovetenskap vid LTH.

axel ekenstierna, gustav nylund,
lars ohlsson och olof persson
menar att det råder förvirring kring vad
nanoteknik egentligen är. De påpekar att
det är ett mycket brett forskningsområde
som omfattar så vitt skilda ämnen som
medicin, elektronik, målarfärg och fönsterrutor.
Kemikalieinspektionens rapport från
i höstas ”Nanoteknik – stora risker med
små partiklar?” behandlar bara en bråkdel
av nanotekniken, den som handlar om
små partiklar. Risken är att all nanoteknik
framstår som farlig, även den inriktning

som arbetar mot halvledarindustrin med
elektroniska sensorer, datorkomponenter,
lysdioder, samt mot medicinforskningen.
Där är det snarare komponenterna i den
färdiga produkten som är nanometerstora.
Författarna till studentarbetet ser det
som ett problem att opinionen styrs av
kommersiella intressen och politiska nycker. Nanotekniken spås en lysande framtid.
Starka krafter finns som gärna blundar
för de eventuella faror som kan existera. Å
andra sidan finns de som är överdrivet pessimistiska och som varnar för obefintliga
risker. Eftersom de mest extrema åsikterna
lättast får genomslag i medierna, finns det
en risk, menar författarna, att den nyanserade och realistiska bilden av nanotekniken aldrig får genomslag.
Nanoteknikens framtid avgörs till
stor del av politiska beslut. Det är därför
viktigt att politiker får rätt information
av kunniga fackmän för att kunna värdera
nanotekniken på rätt sätt.
NINO SIMIC

Mycket kvar att reda ut
Det behövs mer kontroll och intensivare forskning för att kartlägga riskerna med utsläpp av nanopartiklar.
Redan i dag sker det utsläpp trots
att kunskap saknas om potentiella
skadeverkningar.

Liksom föregående studentgrupp påpekar
även karl adolfsson, anna hellström och elisabeth olsson att nanoteknik är ett betydligt bredare område
än bara nanopartiklar. I sitt studentarbete
fokuserar de dock på att kommentera
eventuella risker med nanopartiklar.
I dag tror man att stor spridning av
nanopartiklar kan ske via bland annat
reningsverk eftersom det med nuvarande
reningsteknologi är svårt att fånga upp
dem. När nanopartiklar hamnar i vattendrag, har de hög rörlighet eftersom de
är lätta och inte sedimenterar lika snabbt

som större partiklar. Vissa nanopartiklar,
exempelvis titandioxid, som finns i bland
annat solkräm, påverkar även den bakteriella nedbrytningen i reningsverken.
Naturliga nanopartiklar har alltid funnits och är inte uppenbart skadliga men
det är när de framställs syntetiskt eller ytmodifieras för att utföra specifika tjänster
som riskerna inte är klarlagda.
Det behövs mer forskning även när det
gäller om nanopartiklar kan tas upp via
födan och påverka högre organismer. Det
har exempelvis visat sig att fullerener, ett
slags ihåliga kolstrukturer, kan ta sig in till
hjärnan på fiskar via blod-hjärnbarriären,
med allvarliga hjärnskador som följd. Det
är oklart om och hur även människor kan
påverkas. Den fortsatta utveckling kräver
särskilda organ och regelverk som kan
hantera riskerna.
NINO SIMIC



Foto: Göran Nilsson

De ser ut som gedigna stenhus men är i själva verket byggda med träregelstomme. På Annehemsområdet i Lund är samtliga 175 hus fuktskadade. Husen är byggda av NCC under åren 2003–2007. Ett av husen är helt inplastat och används nu
för att göra undersökningar i. LTH-forskaren Kenneth Sandin (infälld) är mycket kritisk till byggmetoden.

50.000 bostäder felbyggda?
Problemet med fuktskador i putsade
odränerade träregelväggar växer sig
allt större. Konstruktionen har varit
helt dominerande vid nyproduktion
av bostäder de senaste sex–sju åren
och en stor del av dessa hus kan vara
skadade. Kenneth Sandin, universitetslektor och forskare i byggnadsmaterial och byggnadsfysik vid LTH,
dömer totalt ut byggmetoden.

– Utifrån de resultat som finns idag bör
man inte fortsätta bygga så här. Man
måste alltid räkna med att vatten tränger
in i en fasad och då måste det finnas möjligheter för fukten att torka ut. Om detta
inte är möjligt är byggmetoden förkastlig,
säger han.
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Den aktuella fasadens grundstomme är en
träregelvägg med isolering emellan. Inåt
finns en plastfolie och en gipsskiva. Utåt
finns en gipsskiva och på den limmas en
cellplastskiva för att förstärka isoleringen
och för att skydda gipsskivan. Ytterst appliceras en tunn puts. Den ska i de flesta fall
vara sex–åtta mm tjock men ofta är den
endast tre–fyra mm. Att putsen är tunnare
än den ska vara märks oftast inte. Vid
besiktning av husen mäts inte putstjockleken.
– Problemet med konstruktionen är att
den inte är skyddad mot fukt, säger Kenneth Sandin. När fukt kommer in i väggen
kan den inte ta vägen någonstans och tar
därför lång tid att torka ut. Om vatten når
fram till gipsskivan blir den blöt och mög-

lar. I värsta fall når vattnet reglarna som då
kan ruttna, vilket har förekommit.
Konstruktionen är tätad bara i ett steg
och odränerad. Tätheten mot både vatten
och lufttryck ska åstadkommas i ett och
samma skikt, vilket näst intill är omöjligt
i utsatta lägen. Det finns så gott som alltid
sprickor och otätheter vid anslutningar
mot fönster, dörrar, belysning och annat
där det kan komma in mycket vatten,
särskilt om det uppstår lufttrycksskillnader
som trycker in vatten genom en spricka.
Man kan tänka sig att en hel slät vägg
borde vara säker ur fuktsynpunkt. Så
tänkte även Kenneth Sandin för ett par
månader sedan. Men idag vet han att det
var fel. Tester har visat att sprickor i putsen
leder in vatten som tar sig vidare in i väg-
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gen via skarvarna mellan cellplastskivorna.
– Sprickorna är så små att man inte ser
dem på väggen men de släpper in mycket
vatten. Ingen vägg är säker med den här
konstruktionen.
Problemet med odränerade träregelväggar uppmärksammades i en artikel i
Bygg och Teknik i början av 2007. Forskare varnade för konstruktionen men fick
ingen respons. Alla förnekade problemet.
Men vid ett seminarium i maj samma år
erkände i stort sett alla som använt byggmetoden att de hade problem. Då hade
skador upptäckts på en fasad i Göteborg.
metod tre år tidigare
och använde den inte längre på grund av
skaderiskerna. Alla andra byggbolag och
småhusfabrikanter kände till detta, men
ingen tog någon notis om det.
I september 2007 avslöjades att tre av
husen på det nybyggda Annehemsområdet
i Lund har fuktskador. I mars 2008 konstaterades att samtliga 175 hus i området
är fuktskadade. Hus i andra områden i
landet har också visat sig ha skador.
– Oftast finns inga synbara skador,
säger Kenneth Sandin. Man ser inte fukten
och möglet inne i väggen och det kan ta
lång tid innan det ger sig till känna i form
av försämrat inneklimat.
Fuktproblemen har hittills varit
koncentrerade till hus på Västkusten och i
Skåne och det är nästan uteslutande västoch sydfasader som är svårast drabbade.
Kenneth Sandin menar att problemen
även finns i bl a Stockholmstrakten.
Det finns inga exakta siffror på hur
många bostäder som byggts med den här
konstruktionen under de senaste sex-sju
åren. Kenneth Sandin tippar att det rör sig
om cirka 50 000 bostäder i både enfamiljsoch flerfamiljshus. Sannolikt är en stor del
av dessa fuktskadade.
– Vid en undersökning av sju–åtta år
gamla hus i ett bostadsområde hade inget
av husen synliga skador, men det visade
sig att samtliga var fuktskadade. Man kan
alltså inte veta om det finns några fuktproblem förrän man gör en undersökning,
men när husgarantin löpt ute är ingen
intresserad av att leta efter fel.
Skanska hade bytt
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Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Kenneth Sandin. Den är enkel, snabb att
(SP) menar att man vid reparation av en
bygga och därmed billig. Dessutom vill
skadad vägg måste riva den och ersätta
många arkitekter ha putsade fasader.
den med en ny vägg med tvåstegstätning.
Många frågar sig hur det kunde bli så
Väggen har då ett yttre vattenavvisande
här. Varför fortsatte byggbolagen att anskikt och en bakomliggande luftspalt som
vända en så riskabel byggmetod? Expertis
både minimerar tryckdifferensen över det
och forskning har inte entydigt avrått från
yttre skiktet och fungerar som dräneringsden här metoden och uppfattningarna har
system. Innerst finns ett skikt där luftvarit många.
trycksdifferensen tas upp. Tjockleken på
– Man har grundat sig på att metoden
väggen blir densamma som tidigare men
fungerat i 15–20 år och trott att man kan
isoleringsskivan försvinner.
bygga tätt, säger Kenneth Sandin. Nu i
– Tvåstegsefterhand
tätningen är
kan vi se att
”Man kan alltså inte veta om det
inte heller helt
detta var fel.
finns några fuktproblem förrän
säker – vatMen inte ens
ten kan ändå
idag är alla
man gör en undersökning, men när
komma in i
överens om
husgarantin löpt ute är ingen
springor och
att metoden
intresserad av att leta efter fel.”
otätheter vid
är förkastlig.
fönsteranslutMaterialningar och liknande. Men för närvarande
tillverkarna försvarar den och skyller på
byggjobbarna, fönstertillverkarna och
ser vi inget bättre alternativ för reparation
av enstegstätade väggar. Ingen vet idag hur
andra för att det har blivit problem. JM
detta ska göras på säkert sätt, tester pågår.
och vissa småhustillverkare fortsätter att
Byggmetoden började användas i Tysk- bygga så här. De har inga problem, menar
land under energikrisen på 1970-talet.
de. Byggbranschen är en konservativ
Väggen bakom isoleringen var då normalt
bransch och man nekar i det längsta att
en tegelvägg, vilken klarade fukt, och
se problem. Och var och en håller på sitt,
träfönster möjliggjorde bra anslutningar.
säger Kenneth Sandin och fortsätter:
Erfarenheterna av byggmetoden var alltså
– Om någon skulle ha varnat för
goda då man under 1990-talet började
detta så är det forskarvärlden. Vi borde ha
använda den i nyproduktion med träregelundersökt konstruktionsmetoden. Men vi
vägg bakom. När byggmetoden blev helt
jobbar ofta utifrån konstaterade problem
dominerande efter millenieskiftet fanns 25
och startar sedan forskningen.
års erfarenhet och man hade inte upptäckt
I juni kommer SP att presentera en
några stora skador till följd av den här
rapport över fuktproblemen i den aktuella
byggmetoden.
väggkonstruktionen.
– Om det inte vore för fuktproblemet
GÖRAN NILSSON
så vore det en bra väggkonstruktion, säger
Faktaruta/FuktCentrum
Sedan år 2000 finns Fuktcentrum vid LTH. Det är ett kunskapscentrum för byggrelaterade
fuktfrågor. Fuktcentrum ska stärka forskning och utveckling samt utbildning och information genom att vara en länk mellan grundläggande forskning och olika tillämpningar.
Fuktcentrum ska vara ett öppet forum för vetenskapliga diskussioner inom fuktområdet
och en nationell resurs inom fuktforskningen. Resultat från forskningen ska föras ut genom
kurser, temadagar, skrifter, nyhetsbrev och hemsida.
Ett 40-tal forskare, doktorander och tekniker från avdelningarna Byggnadsfysik, Byggnadsmaterial och Konstruktionsteknik vid LTH samt Byggnadsfysik och innemiljö SP, Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut i Borås, ingår i Fuktcentrum. Se vidare på www.fuktcentrum.lth.se
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Industriellt byggande inte dödförklarat
Det industriella byggandet i Sverige har drabbats av ett par rejäla
bakslag. Men det betyder inte alls
dödsstöten för LTHs strävanden att
få in moderna produktionsmetoder
i ingenjörs- och (på sikt) arkitektutbildningen.


– Men vi får nog se en förskjutning mot
mer fokus på olika produktionsmetoder
i den specialisering vi har på V-programmet, säger Anders Ekholm och Miklós
Molnár i ett samtal med LTH-nytt .
Två misslyckanden för industriellt
byggande kan noteras: Open house i
Arlöv, initierat av Peter Broberg , har
lagts ner. NCC s Komponent, fabrikstillverkningen av bostäder som LTH-nytt
redogjorde för i nr 2 2006, har likaledes
lagts ner. Företagen fick inte ekonomi på
sin produktion.Men flera – delvis mindre radikala – försök lever framgångsrikt
vidare. Lindbecks Bygg i Piteå exempelvis
utvecklar i samarbete med forskare i Luleå
en form av ”lean production” efter modell
från bilindustrin.

– De byggde element inomhus redan på
90-talet och har expanderat med efterfrågan och klarar sig bra idag, säger Anders
Ekholm, professor i projekteringsmetodik.
– Trenden är starkare i Norge. Kanske
håller det inte att som NCC tillverka allt
själv, tror han.
Kärnhem i Växjö har utvecklats från
Södra Timber som en motsvarighet på
träsidan, där utvecklingen fortfarande delvis är sponsrad av staten. Man har byggt
50-talet flerbostadshus och tjänat pengar
på det.
PEAB har en avancerad robotanläggning i Katrineholm och ska bygga
fabrik på Bjärehalvön, vilket studeras i ett
examensarbete från ingenjörshögskolan i
Helsingborg.
för första gången V -studenter den nya översiktskursen Industriellt
byggande med föreläsare från industrin. 21
studenter sökte och 14 läste och fullföljde
kursen. Omdömena är mycket goda. Kursen ingår i en specialisering sammansatt
av äldre kurser från V - och A -utbildning-

I höstas läste

arna, men som ännu bara lockat blivande
ingenjörer.
Liksom Miklós Molnár, universitetslektor i konstruktionsteknik, beklagar
Ekholm att studenterna inte tar chansen
att lära känna varandra och varandras
arbetsuppgifter mer. Ingenjörerna skulle
behöva känna till den utformningsprocess
som sker innan spaden sätts i jorden. Arkitekterna bör kunna mer om teknik.
– Arkitekter som förstår hela produktionsprocessen och kan projektleda har
en mycket stark ställning, säger Miklós
Molnár.
Företagen i branschen betonar vikten
av processfokus på undervisningen. Specialiseringen kommer framöver att se mer
på produktion och produktutveckling.
Inför 2010 ska en arbetsgrupp omarbeta
V -programmets sju olika specialiseringar.
Där föreslår Anders och Miklós tillsammans med Carin Andersson och
Stefan Olander en specialisering med
namnet Industriell byggproduktion.
M AT S N Y G R E N

Gör examensarbete hos nya arbetsgivaren
Foto: Mats Nygren

Fyra studenter från LTH arbetar just nu med
examensarbeten om Skanska ModernaHus.
Två av dem, Clara Widerberg och Hedwig
Ulander, blev genast anställda av företaget.
Till hösten hoppas de vara klara med exjobbet och examen som väg och vatteningenjörer.

Hedwig Ulander vid sin nya arbetsplats i Malmö.
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LTH-NYTT träffade Hedwig Ulander och frågade
om hon läst kursen i industriellt byggande:
– Ja, jag läste kursen men inte hela inriktningen. Det gjorde däremot min kompis Clara,
(som var sjuk den dagen). Det var en sådan
kurs som man önskar att fler vore, massor av
föreläsare från näringslivet och studiebesök på
företagen. Vi skrev arbeten om studiebesöken
och lärde oss mycket.
Nu jobbar båda tjejerna med konceptutveckling av ModernaHus, som är Skanskas modell för
industrialiserat byggande. Det är en metod att
bygga flerfamiljshus ”på halva tiden” med hjälp

av prefabricerade stommar, fasader och hela
badrum från bl a en fabrik i Strängnäs. Några
olika hus finns att välja på och fasadfärg och
andra detaljer kan varieras. Hus finns byggda i
bl a Kristianstad och Västervik. Ett extra energisnålt utförande finns som tillval.
Samtidigt ska de arbeta på sitt gemensamma
examensarbete som handlar om att granska
kvalitetsaspekterna, blir avvikelserna färre? En
del fel generas redan i projekteringen.
– Toleranserna blir små med t ex färdiga
badrumsmoduler. Det gäller att det blir rätt från
början. Man ska inte längre ”fixa det sedan”
även om det är möjligt för det kostar pengar,
säger Hedwig. Målet är att halvera byggtiden,
spara pengar och samtidigt säkra kvaliteten.
Patrik Svensson och Jonas Lindén studerar också ModernaHus i sitt exjobb men mera
inriktat mot att finna ekonomiska vägar att korta
byggtiderna.
MN
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En ögonblicksbild ur en olycksanimering i Carsim. Bakgrunden är inte specifik för den beskrivna händelsen.
Doktorand Richard Johansson och universitetslektor Pierre Nugues har utvecklat Carsim.

Foto: Mats Nygren

Datorn gör film av text...
Ta texten från en nyhetsnotis på
svenska om en trafikolycka. Lägg in
den i datorn och programmet spelar
efter några sekunder upp en enkel
animerad film som beskriver händelsen schematiskt! Detta är en enkel
beskrivning av dataprogrammet
Carsim.
Mer användbart är kanske i längden att programmet kan få en dator
att ”förstå” text!?

Upphovsmannen pierre nugues från
LTH presenterade Carsim i olika sammanhang och bland annat New Scientist skrev
en artikel. Det ledde till kontakt med ett
kanadensiskt företag som utvecklar idén
för andra typer av animerad film. De har
köpt konsulttjänster av Pierre Nugues.
Carsim har också prisbelönats av Microsofts utvecklingscenter i Köpenhamn
för sin semantiska analysator. Man arbetar
idag på att utveckla detta vidare för att t
ex reda ut skatteregler utifrån lagtext. Ett
examensarbete ska undersöka möjligheterna att tolka danska momsregler med
metoden. Men Carsim är idag ett projekt
utan finansiering.
Idén kom till LTH med Pierre Nugues
2001. Han är fransman, uppvuxen och
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delvis studerad i Paris, lektor och professor i Caen, gift med en danska och till slut
Lundabo. Impulsen till Carsim kom då
han arbetade med bildanalys för virtuell
realitet och byggde en navigationsagent för
VR och kombinerade den med ett annat
projekt om trafikolyckor.
har richard
johansson arbetat som doktorand i
projektet. Det finansierades då av Vinnova. Han hoppas kunna disputera i slutet
av året på en avhandling som åtminstone
delvis kommer att handla om Carsim.
– Vi lyckades åstadkomma ett system som kunde representera åtminstone
hälften av olyckorna på ett någorlunda
korrekt sätt. Ju mer komplicerade artiklarna var och ju mer komplicerat språket
är desto större är risken för misslyckanden,
konstaterar Pierre.
Översättningen från ord till film styrs
av algoritmer med en träffsäkerhet på
70–90 procent för varje modul. Möjligheter till förbättringar finns alltså. Programmet identifierar en scen, t ex en vägkorsning, en miljö, händelser genom predikat
(verben) och ett eller flera objekt genom
substantiv i texten. Riktningar avgörs av
ord som höger och vänster. Systemet måste
Sedan slutet av 2003

kunna skilja på objekten och inte tro att
varje omnämnande av t ex ”bilen” anger
en ny bil.
– Man kan säga att systemet extraherar
fakta från språket till en databas, förklarar
Pierre. Och språket är vanligen vår viktigaste källa till fakta.
– Förutom att det känns intellektuellt
tillfredställande att åstadkomma det här
så kan det vara användbart. Visualisering
är ett sätt att underlätta förståelsen av en
händelse. Här ser man steg för steg vad
som händer, säger Pierre Nugues.
från flera länders
försvarsmakter. Men nu är projektet avslutat och i försöken att hålla liv i forskningen
fokuserar man på språkdelen, extraherandet av begrepp till en semantisk ram.
Forskarna kallar det att översätta naturligt
språk till dataspråk.
Kan man få datorer att ”förstå” texten
i naturligt språk och översätta det till
dataspråk finns det svindlande möjligheter. Det kanske är detta man insett hos
Microsoft, som intresserat sig för Carsim,
och analys av semantiska roller behandlas
i allt fler papers. Sökmotorindustrin är en
annan potentiell användare.
Carsim väckte intresse

M AT S N Y G R E N
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Betsaft och
rapsblast
ska bli plast
Bioraffinaderi planeras på Anneberg
av bioteknikforskare från LTH
I ett oljeraffinaderi görs inte bara
bränsle, utan också en mängd olika
kemikalier. Ett “bioraffinaderi” ska
fungera likadant, fast med biologiska råvaror som sockerbetsjuice
och rapsblast som utgångspunkt.
Sveriges första bioraffinaderi håller nu på att byggas upp vid LTHs
försöksanläggning på Anneberg
utanför Svalöv.

På slätten utanför gården Anneberg
kan man åt ett håll se gröna odlingar av
energiskog, åt ett annat håll en grupp vita
vindkraftverk. En tredje form av alternativ
energi, biogas, har i flera år studerats i en
anläggning på Anneberg. Nu ska även
andra produkter tillverkas där på grundval
av olika biologiska material.
– Vårt första projekt blir att göra bioplast av sockerbetsjuice, med hjälp av en
bakterie från en saltöken i Bolivia, berättar
professor bo mattiasson .
vid
Avdelningen för bioteknik som hittade
denna mycket speciella bakterie. När
bakterien fått tillgång till rätt födokälla, i
det här fallet betjuice, omvandlar den kolhydraterna till polymerer som den sparar
inuti sig som ett framtida näringsupplag.
Hela fyra femtedelar av bakterien består
så småningom av polymerer, och ett kilo
bakterier ger alltså hela 800 gram bioplast.
– Bioplasten är lite lik polyeten och har

Det var en boliviansk doktorand

Foto: Mats Nygren
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många spännande egenskaper, säger Bo
Mattiasson.
– Den skulle kunna användas i
medicinska sammanhang, t ex för att ge
en stomme som hudceller kan växa på
om man vill skapa konstgjord hud. Ett
mer vardagligt område kan vara att göra
nedbrytbara plastpåsar. Gamla plastpåsar
som skräpar ner är ju ett stort problem i
många länder.
Ett annat planerat projekt är att göra
organiska syror som till exempel propionsyra och adipinsyra. Sådana används ofta
inom den kemiska industrin som byggstenar till andra material. Man vill också
tillverka mjölksyra, som kan användas för
att göra polymerer till textilier, komposter
bara plastflaskor m m.
Allt detta har forskarna på Avdelningen för bioteknik tidigare gjort i
laboratoriet. Men nu blir skalan drastiskt
förändrad. I en nybyggd hall på Anneberg
står fem jättestora rostfria tankar, där de
tre största rymmer 10 kubikmeter och håller dubbel manshöjd. Kringutrustningen
är ännu inte på plats, men så småningom
ska tankarna kompletteras med en travers
högst upp och en plattform där man ska
kunna gå runt i mellanhöjd och inspektera
produktionen.
Rummet bredvid tankhallen är
sprängfyllt av kartonger, lådor, elektronik,
odlingsskåp och annan utrustning.
– Somligt har vi samlat in själva med
den här anläggningen i sikte. Annat har
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Snart bara till fordonsbränsle?

Professor Bo Mattiasson bygger upp ett bioraffinaderi i Anneberg

vi fått. Sockerföretaget Danisco slog för
något år sedan ihop två av sina labb i Danmark och fick en mängd material över som
de donerade till oss. Det var en fantastisk
tajmning, och precis den sorts biotekniska
utrustning vi behövde! berättar Bo Mattiasson belåtet.

lilla återstoden kan gå ut på åkrarna som
gödningsmedel.
En annan poäng är att bioraffinaderiet
kan drivas både på blandat jordbruksavfall
och på rena råvaror, som ren potatisjuice
eller sockerbetsjuice. En tredje poäng är att
det, utifrån råvara och efterfrågan, går att
välja om man vill tillverka kemikalier (med
hjälp av t ex den bolivianska bakterien)
och jäsa resterna från processen till biogas,
eller direkt göra biogas av hela råvaran.
Biogasen i sin tur kan användas antingen
som drivmedel eller som grund för en
kemikalietillverkning.

Att använda jordbruksprodukter för

att göra plast kan te sig omoraliskt nu när
världsmarknadspriset på livsmedel skjutit
i höjden. Men framtida bioraffinaderier
behöver enligt hans åsikt inte konkurrera
med produktionen av livsmedel. Dels
kan man i framtiden tänkas odla särskilda
bioraffinaderi-grödor på mark som inte
används för odling av livsmedel, dels finns
det mycket biologiskt material som idag
bara blir över.
– Det finns gott om användbara restprodukter både inom livsmedelsindustrin
och inom jordbruket, som potatisjuice
från stärkelseindustrin och halm och rapsblast från åkrarna. I tredje världen handlar
det bland annat om bagass från sockerindustrin och bladavfall från utvinningen av
sisalfibrer, säger han.
I Sverige utnyttjas dessa restprodukter
i viss mån. En del av potatisjuicen blir
gödning, och den halm som idag plöjs
ner ger också en viss gödningseffekt. Men
i ett bioraffinaderi utnyttjas det biologiska materialet mer fullständigt. Där
kan dess merpart ge värdefulla produkter
som kemikalier och biogas, medan den
LT H - n y t t n u m m e r 1 • 2 0 0 8

Bo Mattiasson hoppas att många före-

tag ska besöka Anneberg när bioraffinaderiet väl är i drift, och låta sig inspireras till
nya produkter och processer. Det enklaste
för dem är, tror han, att börja med att göra
biogas av livsmedelsindustrins stora mängder av biologiskt avfall. I ett senare skede
kan man prova med att göra kemikalier,
ett mer oprövat men också – om allt fungerar – mycket mer lönsamt alternativ.
Ekonomin är kanske en större stötesten inför framtiden än tekniken.
– Det finns företag i USA som har en
lönsam tillverkning av bioplast. Och en totalintegrerad process med både kemikalier
och biogas kan nog gå ihop ekonomiskt,
särskilt om anläggningen ligger i anslutning till en livsmedelsindustri med mycket
biologiskt avfall, tror Bo Mattiasson.
– Om inte, så får vi hoppas på politiska

insatser i form av subventioner eller skatter. Nu med klimathotet och de krympande oljetillgångarna är det ju dags att på
allvar sätta ett pris på miljön!
Vid hans avdelning i Lund finns
många fler projekt som idag är i ett inledande försöksstadium, men som kanske
så småningom kan flyttas ut till Anneberg
och testas i större skala. Ett sådant projekt
handlar om att göra ytaktiva ämnen för
tvål och tvättmedel ur vete och vegetabiliska oljor. Ett annat går ut på att plocka
fram antioxidanter till hälsokostmedel ur
de rapskakor som blir över när rapsfröna
pressats till olja. Det återstående proteinet
kan användas som foder för de mikroorganismer som odlas inom raffinaderiet.
– Studenterna är väldigt entusiastiska
och ser fram emot att komma ut och jobba
i Annebergsanläggningen. Vi hoppas
kunna köra igång ganska snart nu i sommar, säger han.
bioteknik-avdelningens röda
biogasbil nästan dagligen fram och tillbaka
mellan LTH och Anneberg. Dess biogas
kommer dock inte från Anneberg, ännu.
– Biogas måste renas innan den kan
användas i ett fordon. Det är ett annat
av våra projekt, att utveckla en småskalig
reningsanläggning liten nog för en enskild
gård. Vi hoppas verkligen att det går att
genomföra. Det vore en fröjd att kunna
köra på egen gas! säger Bo Mattiasson.
Redan går

INGELA BJÖRCK
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Spelar
lärarens
kön
någon
roll?
LTH vill bli landets bästa tekniska
högskola. Då måste vi också locka de
bästa studenterna – och hälften av
dem är tjejer.
Så resonerade Torgny Roxå i LTHs
pedagogiska satsning Genombrottet. Resultatet blev en kurs i genuspsykologi. I höst ges den för andra
gången.

Det är lärarna marie bergström och
robert holmberg vid Institutionen för
psykologi som håller i kursen tillsammans
med Torgny Roxå.
Kursen tar upp aktuell psykologisk
forskning kring arbetsliv, kognition (hur vi
tar in och lär oss) och utvecklingspsykologi
med utgångspunkt i ett psykologiskt genusperspektiv. Den viktiga frågan i kursen
är vilken betydelse kön har för studenter
och lärare på LTH och hur detta påverkar
arbetsvillkoren för både studenter, doktorander och lärare.
– Fokus ligger på att deltagarna ska
arbeta med projekt som berör den egna
undervisningen. Tanken är att de ska dra
nytta av sina egna erfarenheter. Det är
16

Psykologerna Robert Holmberg och Marie Bergström ger den nya kursen i genuspsykologi på LTH.

starkt motiverande att syssla med sin egen
praktik, säger Robert Holmberg och Marie
Bergström.
för ett par
år sedan gick ett av deltagarprojekten
ut på att jämföra kvinnliga och manliga
studenters reaktioner på olika undervisningsformer i matematik. Studenterna fick
säga vad de tyckte gav mest – grupphandledning eller mer individuellt arbete.
– Resultatet blev att alla tyckte bättre
om grupphandledning – att det gav mer
att resonera i grupp kring olika lösningar.
Ett annat projekt gjordes av en kvinnlig
och en manlig lärare som jobbade växelvis
med att undervisa på exakt samma kurs.
– Genom att försöka se hur och om
studenterna påverkades av att läraren
ibland var man, ibland kvinna, fick lärarna
själva en chans att reflektera över vilken
roll lärarens kön eventuellt spelar för
inlärningen.
Höstens kurs startar med två dagar i
slutet av augusti, löper under fyra eftermiddagar under terminen och avslutas
med en heldag i december.
Första gången kursen gavs

Initiativet kommer från LTH s jämställdhetsgrupp. Ytterligare föreläsare som deltar
från Institutionen för psykologi är una
gustafsson och eva torkelsson .
Una Gustafsson har forskat kring hur
kvinnor löneförhandlar och hon kommer
in på teorier om hur stereotypa föreställningar om män och kvinnor påverkar
det faktiska beteendet. Eva Torkelsson
har forskat kring stress, arbetsmiljö och
coping-strategier bland män och kvinnor i
organisationer med många civilingenjörer.
– Kvinnor lockas av forskning där
teknik och naturvetenskap sätts in i ett
mänskligt och samhälleligt sammanhang.
Kursen ger en chans att reflektera kring
om LTH matchar detta intresse. Man blir
mer uppmärksam på egna värderingar och
tankemönster och medveten om vad för
slags kultur man verkar i, säger Robert
Holmberg.
Sista ansökningsdagen är 4 juli. Kursen
motsvarar tre veckors arbete och räknas
som tre veckors behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.
B R I T TA C O L L B E R G
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Plagiat – ett sätt att
undvika att lära sig något
I höst återkommer vårens nyhet
bland de högskolepedagogiska
kurserna: Akademisk hederlighet:
Studenter bortom plagiat.
– Att motarbeta plagiat handlar
egentligen om att förbättra studenternas lärande, säger de två lärarna,
kemiteknikern Mattias Alveteg (bilden) och filosofen Jonas Josefsson.
Våren 2008 ledde de den första
kursen med fjorton lärare från hela
Lunds universitet.

Det är inte lätt för en ny student att förstå
hur man skriver vetenskapligt, vad som ska
citeras och vad som kan anses vara allmänkunskap. Det vet många lärare och det
blev ytterligare belyst under vårens kurs.
– Det finns en osäkerhet och oenighet
också bland lärarna om vad som ska tillåtas
och vad som ska anmälas, menar Mattias
Alveteg och Jonas Josefsson.
Att ge hela ansvaret för den bedömningen till disciplinnämnden går inte,
menar de.
– Disciplinnämndens uppdrag är att
fastställa om studenten haft uppsåt att
vilseleda. Lärarens uppdrag är att se till
att utbildningen håller god kvalitet och
det har inte enbart med uppsåt att göra.
Studenterna behöver hjälp med att lära sig
källhänvisa och förstå vad det innebär att
skriva med egna ord. En del saker de måste
styrka med källor i början av utbildningen
anses vara allmänkunskap efter några års
studier och behöver inte längre källhänvisningar. Det är inte alldeles lätta avvägningar, säger Mattias Alveteg.
Men att träna sig i detta är viktigt
av flera skäl. För det första gäller det att
främja själva lärandet och den som bara
skriver av tillägnar sig inte kunskapen lika
bra som den som skriver med egna ord.
– Plagiat är ett sätt att undvika att lära
sig något, som Jonas Josefsson uttrycker
det.
För det andra är det etiskt viktigt att
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stävja fusk. Kan man
minska fusket minskar dessutom lärarens arbetsbörda i
dubbel bemärkelse:
– Den lärare
som misstänker fusk
ska ju anmäla detta
till disciplinnämnden
och det innebär mycket
extraarbete. Därtill känner sig lärarna ofta
själva anklagade när ärendet behandlas
i nämnden, säger Mattias Alveteg som
tillsammans med lth -kollegan eva leire
nyligen intervjuat lärare som anmält studenter till disciplinnämnden.
Den högskolepedagogiska kursen
motsvarar två veckors arbetstid, men
kurstillfällena kommer att spridas ut mer
under hösten för att deltagarna lättare ska
hinna med projektarbetet som är en viktig
del av kursen.
handlade bl a
om föreställningar om fusk bland utbytesstudenter samt hur man kan minska fusket
på olika utbildningar genom ökad medvetenhet och samsyn inom lärarkåren. Några
projekt visade att de textjämförelseverktyg
som finns för att upptäcka plagiat inte är
tillämpliga på alla typer av uppgifter inom
t ex dataprogrammering och matematik.
Lunds universitet är för övrigt på väg att
upphandla ett sådant verktyg. Många tror
att Internet ökat fusket inom högskolan
men riktigt så enkelt är det inte.
– Det har alltid förekommit fusk. I en
ny avhandling vid Göteborgs universitet
berättas t ex den gamla historien om hur
avgångsstudenter mutade vaktmästaren
år efter år så att han lämnade ut tentan i
förväg. Men formerna för fusk förändras.
Och ibland beror det som ser ut som fusk
på en okunnighet om hur man ska göra för
att redovisa sin kunskap och sina källor,
säger Mattias Alveteg.
Vårens projektarbeten

B R I T TA C O L L B E R G

Tre LTH-pionjärer avlidna Gunnar Lind
har avlidit, 85 år gammal. Han var från 1966 LTHs
förste professor i vattenbyggnad och expert på
globala vattenproblem, där han byggde upp ett
stort nätverk. Med boken ”Water and the City”,
skriven på uppdrag av Unesco, har han också satt
spår i vattenvärlden. Parallellt med forskningen
ägnade sig Gunnar Lind åt musiken, där han
både spelade piano och flöjt, tonsatte och dirigerade samt ingick i Maezerska kvartettsällskapet och Internationale Chopingesellschaft.
Sigfrid Bjerninger har avlidit 90 år gammal.
Han hörde till LTHs första generation av professorer med ämnet transportteknik. Han kom från
lantbrukarmiljö på Bjärehalvön och utvecklade
ursprungligen jordbuksmaskiner på Ultuna. Han
började på LTH 1965 och fortsatta forska långt
efter sin pensionering och var alltid intresserad av
internationella utbyten. Han var en period även
dekanus för LTH.
Lars Erik Nevander är ännu en av LTH-pionjärerna som gått ur tiden. Han rekryterades 1965
som professor i byggnadsteknik, där han var med
och byggde upp väg- och vattenutbildningen.
Redan 1981 gav han ut Fukthandboken, en frukt
av Nevanders fysiska angreppssätt på byggnadsfrågor. För dessa metoder och sin ledarförmåga
vann han stor internationell respekt.
Brinnande start Ulf Kronqvist och David
Tornegran har som färdiga brandingenjörer vid
LTH fått 15.000 kronor vardera i stipendier av
Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB.
Bra vattenarbete I slutet av oktober delade
Sverige ingenjörer ut nära en kvarts miljon i
miljöstipendier till nio studenter som gjort bra
examensarbeten. Malin Jonasson fick 10.000
kronor för ett arbete på LTH kring energieffektiva
vattenreningsprocesser.
Øresund IT Academy blir rådgivare i
EU-projekt Det svensk/danska universitetsoch näringslivsnätverket Øresund IT Academy har
blivit inbjudet som rådgivare till EU-kommissionens nya strategiprojekt för regional IT-utveckling.
Projektet, som avslutades i april, ska förse
myndigheter, högskolor och näringsliv i Europas
olika regioner med råd och strategier för hur de
kan agera för att få fart på den lokala tillväxten
inom informationsteknologi.
– Det är i hög grad i regionerna som utvecklingen sker i dag och inte i nationalstaterna,
säger Peter Höjerback, VD för Øresund IT
Academy, till Nytt från Öresund.
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Spädbarn med dålig tarmflora får oftare eksem

Lars Samuelson i talarstolen i det flotta House
of Sweden.

Nanofolk
i Washington
I slutet av januari inbjöds flera av LTHs
nanoforskare till svenska ambassadens
House of Sweden i Washington. Där deltog de i en halvdag om innovation och
teknik under titeln ”Nanoscince is big @
Lund university”.
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eftersom hon är den primära källan
för barnens bakterier den första tiden.
Exakt varför vissa människor
har lägre diversitet av bakterier vet
forskarna inte riktigt. En spekulation
är att vårt tarmsystem är utvecklat för
att hantera mycket lactobaciller. Men
idag är livsmedel oftast värmebehandlade och maten förvaras i kyl och frys.
Detta tar död på farliga bakterier men
även de ”goda” lactobacillerna.
– Före industrialiseringen bevarade och tillredde man ofta mat på
annat sätt. Det simplaste sätt var att
gräva ner det i en grop, att ”grava”
den. Då uppstod en spontan mjölksyrejäsning som gjorde maten rik på
lactobaciller, förklarar Siv Ahrné.
KRISTINA LINDGÄRDE

Verkstadsinstruktören tackade för sig
– Är ni så glada att bli av med mig?
– Neeeeej!
Rolf Månsson blev storståtligt uppvaktad av en stora skara på Luciamorgonen
när han gjorde sin sista arbetsdag i
verkstäderna för A-huset och IKDC.
Ledningarna för programmen och
verksamheten i båda dessa hus fanns på
plats liksom en stor del av övrig personal och
studenter. Presenterna och hyllningstalen
haglade en stund över Rolf. Några damer
utbad sig en kram, vilket beviljades.
Rolf Månsson började på LTH 1975, uppgiften då var att för professor Bo Adamsson
bygga upp det nya energiforskningshuset
som sedan låg där IKDC nu ligger. Han hade
då ungefär 15 års erfarenhet som byggnadssnickare. Cirka tio år senare pensionerades
chefen för arkitekternas verkstad och Rolf
tog över den uppgiften.
– Då hade besparingarna redan börjat
och man fick vara beredd att ta på sig allt fler
uppgifter, säger han.
Lite senare byggdes IKDC och Rolf
fick ta ansvar även för den verkstaden,
bl a reste han till andra designskolor och

Foto: Mats Nygren

Generaldirektör Per Omling från Vetenskapsrådet och professorerna Lars Samuelson,
Lars Montelius och Knut Deppert från LTH
presenterade Nanometerkonsortiet och dess
verksamhet. De är alla, inklusive Omling, verksamma vid Avdelningen för fasta tillståndets fysik
i Lund. Russel Mortenson, styrelseordförande
i avknoppningsföretaget QuNano AB fick också
lägga ut texten.
De mötte sedan representanter för amerikanska försvarets nanoforskning och ”The National Nanotechnology Initiative”, NNI. Det är en
storsatsning från 2001 som vuxit till en omsättning av 1,4 miljarder dollar per år med stöd av 25
intressenter, 13 av dem federala myndigheter.
I en paneldiskussion med amerikanska forskare representerade Anneli Löfgren Nanometerkonsortiet i Lund.
– Arrangemanget samlade ett 50-tal personer, av vilka många var forskarkolleger från
universiteten i Oregon och Harvard, som vi har
olika samarbeten med kring användandet av nanotrådar, berättar Anneli Löfgren, projektledare
på Fasta tillståndets fysik.
Hon deltog i en avrundande paneldebatt
som mycket handlade om patentfrågor och svårigheterna att finansiera internationella samarbeten. Lundaforskarna passade på att göra ett par
studiebesök på Naval Research Lab och National
Institute of Standard and Technology.

I ett friskt tarmsystem finns naturligt
en stor variation av olika slags bakterier.
Idag har många människor en tarmflora
i obalans. Barn som har låg variation av
bakterier i sin avföring en vecka efter
födseln hade signifikant oftare utvecklat
atopiskt eksem vid 18 månaders ålder.
Det visar en studie som tidigare i år
publicerades i Journal of Allergy and
Clinical Immunology. Avföringen från
barn i Göteborg, London och Rom
undersöktes.
– En diversifierad tarmflora tycks
vara bättre på att stimulera immunförsvaret, säger Göran Molin , professor i livsmedelsteknologi vid LTH som
tillsammans med Siv Ahrné , professor
i samma ämne, har lett studien.
Barnens bakteriesammansättning
beror ytterst på mammans mikroflora

Rolf Månsson avtackades på sista arbetsdagen
av prefekt Kerstin Barup och många fler.

studerade vad som behövdes. Senast ingick
han i Akademiska Verkstaden men i fjor bröts
utbildningsverkstäderna på LTH ut därifrån
medan Akademiska Verkstaden avvecklas
p g a bristande lönsamhet.
Rolf har varit en uppskattad instruktör i
verkstäderna. Eva Salomonsson, internationell koordinator, berättade att en besökare
till henne från Australien för några år sedan
propsade på att få träffa Rolf för hon hade
hört så många historier om honom av hennes
utbytesstudenter ”down under”!
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Ansökningarna ökar med 22 procent!
behörighet ökar från 64 till 165 förstahandssökande!
Men så strör rektor lite smolk i
glädjebägaren: Med de stora årskullar vi
har nu, 116.000 är födda 1989, borde
vi ha ett enormt söktryck. Om fem–sex
år börjar årskullarna minska betydligt i
storlek, påpekar Anders Axelsson.
– Och då blir det viktigt att ha
förändrat attityder, att visa att naturvetenskap och teknik är ett spännande
alternativ som framtidsyrke.
Bland högskoleingenjörsutbildningarna ökar särskilt utbildningen i
byggteknik – järnvägsteknik med nära
en tredubbling. Nya programmet datateknik med logistik har 8 förstahandssökande, 67 sökande totalt.

LTH lyckas utomordentligt just nu
med att attrahera nya studenter.
Efter ansökningstidens slut
var den totala ökningen av förstahandsansökningar 22 procent.
Nästan alla program visar ökande
siffror.

Ökningen på LTH är liksom i fjor större
än genomsnittet för landets tekniska
utbildningar, som är 16 procent – också
en glädjande siffra.
– Det går bra för LTH , konstaterar
rektor Anders Axelsson i sin blogg.
Det är också mycket positivt att intresset för att söka till tekniskt basår ökar
så mycket – nästan tre gånger så många
söker i år. Intresset från dem som vill få

Lars G Olsson, universitetslektor på
Institutionen för elektro- och informationsteknik, har fått det första
av Folkuniversitetets stipendier till
minne av Hans-Uno Bengtsson. Detta
för 25 års arbete med att – vid sidan
av den vanliga lärargärningen – entusiasmera såväl skolungdom som
den breda allmänheten för teknik
och naturvetenskap.

Redan tidigt på 80-talet gav Lars Olsson
föreläsningar för barn om sådant som hur
televisionen fungerar. Han har gett sommarkurser i elektronik för flickor, handlett
gymnasielever i forskning, gjort ett stort
arbete under elva år i den rikstäckande
tävlingen Teknikåttan, tagit emot ett 50tal praoelever från hög- och mellanstadiet,
gjort ett teknikprojekt med Fågelskolan i
Lund, föreläst populärt för allmänheten
hos Folkuniversitetet tillsammans med bl a
just Hans-Uno Bengtsson och deltagit i
Teknikens dag sedan 1994. Nu är han en
av eldsjälarna bakom nya ”ExperimentöLT H - n y t t n u m m e r 1 • 2 0 0 8
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Lars belönad för tredje uppgiften

Lars Olsson, brinner för populärvetenskap.

rerna”. Han har också deltagit i National
encyklopedin och finns i LTH-nytts
redaktionskommitté.
1989 i Ordo skrev han en visionär artikel om det globala mobilnätet år 2000.
Dessutom är han sekreterare i Lunds
Kammarmusiksällskap.
MN

Alla de ”krisdrabbade” utbildningarna i elektroteknik, datateknik och infokom ökar betydligt, den sistnämnda
nästan fördubblar antalet förstahandssökande. Men det gör även arkitekt-,
industridesigns- och brandingenjörsutbildningarna. Dock minskar de
sökande till LTH :s Kinainriktning och
– marginellt – till väg- och vatten- och
lantmäteriprogrammen. Kemiteknik
fortsätter tyvärr sin kräftgång medan
den närbesläktade Bioteknik ökar kraftigt, från 61 till 103! Även ekosystemteknik ökar bra, från 84 till 109.
Se även rektors blogg på www.lth.se.
Där finns även en länk till de aktuella
siffrorna.
MN

Hilbert Älg är död Hilbert Älg är avliden, nio
år gammal. Som maskot för F-sektionen (Teknisk
fysik och Teknisk matematik) har han under sitt
liv på Skånes Djurpark utanför Höör stått i ett
nära förhållande till en lång rad studenter. En
gång om året har de kommit uppklädda i frack
och aftonklänningar och hämtat Hilberts fällhorn.
Både älgen och studenterna uppskattade dessa
festliga möten och för djurparken blev adoptionen
av Hilbert Älg en bra affär.
Nu tänker sektionen skaffa en ny älgmaskot
men denna gång – i jämställdhetens namn – en
älgko, som inte avlägger några årliga fällhorn.
Prisade I:are Anders Persson och Viktor Salomonson har fått PLANs pris för bästa
examensarbete inom logistik. Andreas Norrman
var handledare för studien Critical success factors
for implementing e-sourcing at Sony Ericsson – a
multiple case study. Med det arbetet vann de även
Malte Almqvists stipendium för bästa sydsvenska
examensarbete 2007 av I&L, Organisationen för
Inköp och Logistik, Region Syd.
Madeleine Wilhelmsson och Emma Nilsson har fått stipendium från ICHCAs stiftelse för
godstransport- och logistikforsknings. Everth
Larsson handledde rapporten Increasing value for
Volvo Cars of North America through implementing a new order class – An innovative approach in
meeting the needs of Volvo retailers. Alla studenterna har läst på programmet industriell ekonomi.
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Niklas studerar utan att läsa
Linköping var det ingen tvekan om. Lund
var enklare…
Militärtjänst fick han inte göra på
grund av en mindre tinnitus-skada ”efter
ett experiment när jag var mindre”, det
beklagar han. Så det blev raka vägen från
gymnasiet till LTH . Och här har studierna
gått bra även om Niklas körde på tentan
i flerdimensionell analys. Det har han
dock reparerat för länge sedan. Begåvning
saknas alltså inte.
talas om möjligheten
att få talböcker för studierna men det blev
aldrig av att skaffa dem. Nu läser han som
andra fast han läser så lite som möjligt.
Niklas missar sällan en föreläsning eller en
I början hörde han

”Jag har svårt med namn
Foto: Mats Nygren

och nummer...men vissa
saker sitter i minnet,
som ljusets hastighet
Niklas Henriksson har snart tagit sig igenom de två första åren av programmet i maskinteknik
– trots mycket stora svårigheter att läsa längre texter.

När bokstäverna dansar i huvudet
och man har svårt att bli vän med
ord och text så är det givetvis mycket svårare att genomföra studier.
Ändå är det långt ifrån ovanligt att
studenter med dyslexi tar examen
som civilingenjör, inte minst i maskinteknik.
LTH-nytt har träffat Niklas Henriksson som framgångsrikt gått
igenom de första två åren på utbildningen på detta program – trots
avsevärda svårigheter med att både
läsa och skriva.

– Jag har aldrig varit bra på att läsa eller
skriva, säger han. Och att nöjesläsa är inget
nöje för mig så det gör jag aldrig. Synd
egentligen för man missar väl mycket…
Det blir hellre en film, böcker och tidningar upplever jag i slow motion.
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På högstadiet fick Niklas läsa extra svenska
och engelska för att klara kraven men först
i gymnasiet gjordes en utredning som slog
fast diagnosen dyslexi. Niklas har svårt att
foga samman bokstäver till ord både när
han läser och skriver. På andra språk blir
det ännu värre.
– På gymnasiet hade jag en speciallärare i svenska och en annan svenskalärare
i klassen. I engelska fick jag också så småningom individuell hjälp av en speciallärare. Utan dem hade jag aldrig blivit
godkänd, berättar han.
Å andra sidan gick det utmärkt i de
”roliga ämnena” som t ex matematik och
fysik. Teknik är något som Niklas vuxit
upp med i lantbruksmiljön. Ofta har han
”mekat” med jordbruksmaskiner eller motorer av olika slag, skruvat sönder elektronik eller experimenterat med datorn.
– Så att jag skulle söka vidare till LTH eller

till exempel…”
laboration och pluggar och löser uppgifter
tillsammans med kompisarna i M -huset
eller på Studiecentrum. Hemma läser han
sällan.
– När jag skriver är det inte mycket
bättre. Jag har dessutom en rätt krattig
handstil och svårt att läsa vad jag själv
skrivit. På datorn kan jag ha lite hjälp
av stavningskontrollen men jag kan inte
skriva på dator under föreläsningen. Lite
hjälp av kursarna med anteckningar blir
det däremot gärna. Det blir till att lyssna
noga och lägga på minnet, säger han.
Men dagarna kan bli långa när tentorna närmar sig.
Vid tentorna har Niklas dock varit
noga med att få extra tid till sitt förfogande. Ofta har han då fått sitta i lugn och
ro på institutionen och skrivit proven. Det
är han glad för. Det har också fallit väl ut
hela tiden.
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hos sin far och
ibland hos sin mor på landsbygden
utanför Lund. Flickvännen finns bortåt
Sjöbo, så då är det ju praktiskt att ha en
egen bil och det har Niklas.
– Sammanlagt har jag tillräckligt
med hem, men nån gång får jag skaffa
mig ett eget, säger Niklas Henriksson,
som fyller 21 år i september.
Han gillar att rita och konstruera. Gärna i CAD, så man kan se hela
projektet framför sig innan man går till
verkstaden. I framtiden skulle han vilja
kombinera sina intressen för mekanik
med elektronik, men vilken avslutande
inriktning studierna ska få har han inte
bestämt än.
– Elektronik är roligt. Mekanik ska
vara mycket komplicerat för att vara lika
kul, tycker han.
– Jag har svårt med namn och nummer, konstaterar Niklas. Men vissa saker
sitter i minnet, som ljusets hastighet till
exempel…
Niklas bor ibland

M AT S N Y G R E N

FAKTA OM DYSLEXI
Så många som vart femte barn har
vissa läs- och skrivsvårigheter. Hos en
del av dem, ungefär ett barn per skolklass, beror det på en nedsatt förmåga
att uppfatta ljudsekvenser och därmed
också att läsa och stava. Det finns en
ärftlig komponent i detta. Man brukar
säga att handikappet är mycket vanligare bland pojkar än bland flickor men
forskarna har börjat tveka om det är
sant. Dyslexi har inget samband med
allmän begåvning och intelligens fast
vissa test kan vara svåra för dyslektiska
personer.
Skolan är enligt skollagen skylig
att hjälpa elever med dyslexi. Träning
och hjälpmedel kan underlätta mycket
men dyslexi går inte att helt ”bota”.

Många hjälpmedel för dyslektiker
En student med dyslexi har rätt till
olika åtgärder som kan underlätta
studierna. Exempelvis kan en kamrat
arvoderas för att hjälpa till med
anteckningar. Man kan få läroböckerna som talböcker och kompendier
inlästa till avlyssning. Man kan få en
mentor som hjälper en med studietekniken och – förutsatt examinators godkännande – alternativa
tentamensmetoder.
LTH-nytt har talat med Christel Berg, verksamhetsansvarig, och Helena Axelsson,
samordnare, på Avdelningen för handikappverksamhet, som hjälper studenter med dyslexi
och andra funktionsnedsättningar. Där finns
också specialpedagog Margareta Dahlström
och samordnare Ingrid Åberg. Enheten finns i
Gamla kirurgen vid Sandgatan och samarbetar
där med bl a Studieverkstaden och studievägledningen.
– Det är bra om studenterna kommer tidigt.
En grupp kommer första terminen väl medvetna
om sina rättigheter. Andra kommer senare och
har kämpat i flera terminer men har eftersläpande resttentor. Vissa kommer först vid examensarbetet när de måste skriva mycket och plötsligt
inser att de inte har redskap för att hantera det.
Då kan vi mest göra en ”brandkårsutryckning”,
påpekar de.
De vill helst arbeta förebyggande men i ett sent
skede kan det behövas kontakter med både
Studenthälsan och CSN om olika akutinsatser.
Viktiga kontaktpersoner för avdelningen och
studenterna är alltid studievägledarna och studiekuratorer liksom Studenthälsan.
– Förutom vi fyra på avdelningen jobbar
mellan 800 och 1.000 studenter för andra
studenter med funktionsnedsättningar. Det kan
vara som anteckningsstöd, skrivningsvakt eller
mentor, berättar Christel Berg. Studenter som
kommit längre kan som mentorer hjälpa till med
studiestrategier.
Låne-identitet till TPB, Talskrifts- och Punktksriftsbiblioteket, är en annan stödåtgärd som en
student med dyslexi kan få. Om boken saknas
där kan man nybeställa en inläsning. Kontaktbibliotekarien är då en nyckelperson. Kompendier
läses in lokalt i Lund med samma teknik som TPB
använder, t ex kan man lägga in bokmärken.

Foto: Mats Nygren

LU -racing (se sidan 37) är ett praktiskt
projekt som lockat Niklas men samtidigt tänker han att det blir svårt att få
tid med de vanliga studierna bredvid
ett sådant åtagande, när nu de vanliga
studierna går långsamt.

Helena Axelsson och Christel Berg år två av dem
som hjälper studenter med dyslexi och andra
funktionshinder vid Lunds universitet.

– Talböcker på engelska ger även det rätta uttalet
och kan göra det lättare att avkoda texten. Men
matematiska formler för teknologer är kanske
inte lika lämpade för uppläsning som löpande
text, påpekar Helena Axelsson.
Tentamina kan göras med förlängd tid och/eller
enskilt, det avgörs av examinator. En salstenta
kan göras om till hemtenta eller munta, beroende på vilka krav och kursmål som finns. Cirka
60–70 studenter med misstänkt dyslexi dyker
upp varje år och utreds av Margareta Dahlström.
Under väntetiden får de pre-stödåtgärder. Nästan
alla visar sig sedan ha dyslexi.
Totala antalet dyslektiker i kontakt med avdelningen i fjor var 265. I år har c:a 420 studenter kontakter med handikappavdelningen, det
kan gälla både fysiska och psykiska handikapp.
Andra kämpar på själva – som Niklas.
– En del klarar sig på egen hand men det
är lätt att hamna på efterkälken, säger Helena
Axelsson, som rekommenderar dem att komma
till enheten och höra vad kan få hjälp med. Kom
före examensarbetet!
Studieverkstaden kan hjälpa studenter
som är osäkra på sitt skrivande. Här finns också
våga-tala-kurser för dem som har talängslan vid
muntliga presentationer.
Handikappenheten erbjuder också en introduktionskurs som innefattar studieteknik, det
akademiska skrivandet samt en presentation av
datorhjälpmedel (talsyntes, rättstavningsprogram
med mera).
M AT S N Y G R E N

Källa: Svenska Dyslexiföreningen
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Swing it, magister
Jazzen stompar bluesigt på scenen
och unga människor virvlar runt
på golvet. Lindy hop, en avancerad
form av bugg, har blivit ett sätt att
leva för många studenter och doktorander, inte minst vid LTH.
Vi mötte några av dem en livlig
kväll på Mejeriet i Lund.

De som dansar är medlemmar i Lunds och
Malmös Lindy hop-föreningar, HepCats
och Cats’ Corner.
Kvällen börjar med en liten kurs och
det syns att det här att röra sig till musik
är ovant för flera. Sedan träder Moonlight
Sextett upp på scenen och börjar spela
skön jazzmusik: ”The Lady is a Tramp”.
Nu kommer de smidigare ”katterna”
också upp på dansgolvet, de som flyter in
i takten och rör sig varierat och uttrycker
22

musiken i sina rörelser. En och annan
smalbrättad hatt rör sig i vimlet. Ingen
dansar foxtrott (”tryckare”).
– Här träffar man sina kompisar och
utvecklar sin dans, det är det viktigaste,
berättar en tjej. Det är kul att vi har alla
åldrar här även om de flesta kanske är runt
30-årsåldern. Sen finns det väl de som raggar lite också. Men mest ser jag det som en
social form av motion.
är en fluga
som är stark på LTH sedan länge. Många
studenter och doktorander dansar till
swingmusik och man kan stöta på lärare
som anton cervin , universitetslektor i
reglerteknik, som även är lärare på dansgolvet. Han som var disc-jockey under
lektionen på Mejeriet.
– Jag dansar nog fem-sex timmar i
Lindy hop eller swingdans

veckan om det inte är någon konsert på
helgen – för då blir det mer, säger Anton.
Så har han hållit på de senaste sex åren.
Varje måndagskväll dansas det i Kårhuset till musik från CD -skivor. Anton är då
ofta DJ . Han bedömer att både studenter
och doktorander från LTH är överrepresenterade bland de dansande.
Föreningen Hep Town har funnit i
drygt tio år. Den samlar entusiasterna
i Lund men bedriver danskurser även i
Malmö och Köpenhamn. I Malmö har
intresset vuxit mycket de senaste åren och
därmed har den sociala basen också breddats. Det inte längre bara studenter som
dansar swing.
Det här sättet att dansa till jazz uppstod bland svarta ungdomar i Harlem i
slutet av 20-talet. Enligt legenden fick
dansen sitt namn efter flygarhjälten CharLT H - n y t t n u m m e r 1 • 2 0 0 8

Moonlight Sextett
svängde bra till swingdansen i Mejeriet.

Anton Cervin
i dansens virvlar.

Foto: Gunnar Menander

magistern!
les Lindberg. Ett
annat namn
på dansen är jitterbug. En dans som
på 40-talet dansades på
Nalen i Stockholm och ställde
till skandal då pojkarna svingade flickorna
högt i luften så kjolarna flög.
den gamla swingmusiken en ”revival”, nya band spelade plötsligt
neo-swing, berättar Anton Cervin. Danstekniken lärdes ut av gamla lindy hop-dansare från mellankrigstiden. Den svenska
buggen är en modernare variant. Boggie
woogie och jive är besläktade danser.
– Själv började jag dansa för att en
kompis gjorde det. Det är fortfarande så det
sprider sig. Fast vi har också haft stor hjälp
På 90-talet fick
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av danstävlingarna
på TV de
senaste åren.
Anton har
”lurat” många
kolleger att
prova åtminstone
en veckoslutskurs.
Han uppskattar
dansen särskilt för dess
inslag av improvisation. Med
grundstegen i fötterna kan man variera
turerna och växla roller. Det behöver inte
alltid vara killen som för och tjejen som
följer…
– Vi är tre: man själv, ens partner och
musiken och man leker tillsammans, uttrycker Anton det. Det är inte så vanligt
att man tävlar i lindy hop, även om det
förekommer. Mer är det en social dans.
I huvudsak handlar lindy hop om pardans även om det finns några individuella
jazzrutiner av typ linedans.
Att dansen är så populär på Kemi-

centrum och LTH beror antagligen på att
några av dem som först hakade på trenden
funnits här, till exempel klas risveden
och patrik rydberg på Kemicentrum.
Den tidstypiska klädseln, med bl a
mycket stora kostymer för killarna, var
viktig vid dansens återuppvaknande på 90talet men är det inte längre, menar Anton.
Nu klär man sig i kläder som man kan
svettas i och bär på en vattenflaska. Det är
som intensiv work-out.
Han vill inte kalla detta för en subkultur

men en hobby och en umgängesform.
Det finns läger som Swingin’ Spring i
Göteborg och det världskända Herräng i
Roslagens skärgård. Dit kommer danslystna från hela världen under hela juli månad
och då är svenskarna i minoritet.
Roligast är det förstås att dansa till en
live-orkester. Gunhild Carling från Stockamöllan är en världskändis på området och i
Stockamöllan hålls en swingfestival varje år.
MATS N Y GREN

Massor av information finns på www.heptown.com
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Blivande idol?

Vinnande teknisk fysik i sitt schack-spex.

Sångarstriden levde upp igen
Sångarstriden är en gammal hösttradition på LTH, skapad av professor
Ove Pettersson. De olika sektionerna
kämpar mot varandra med sången
som medel – och skön musik uppstår.

Men de senaste åren har det varit lite si och
så med denna tradition. Framför allt har
det varit svårt att få någon att åta sig att
vara sångarstridsgeneral. Den 2 april blev
det dock äntligen en ny sångarstrid under
generalskap av alexander dahlqvist ,

bioteknikstudent. Som konferencier tog
han hjälp av sin klasskamrat Henrik
Jonsson , tillika vice sångarstridsgeneral.
Nu blev det en nedbantad version med
bara tre sektioner i musikalisk kamp: W, K
och F eller på vanlig svenska Ekosystemteknik, Kemi och Teknisk fysik.
Först presenterade sig lagen – liksom

i konståkning – i det obligatoriska programmet för kör med en visa och en egenförfattad snapsvisa. Efter paus återkom de
med var sin 12-minuters musikal eller spex
med scenografi, utspel och effekter i högsta

klass. Vilket jobb att skapa en föreställning
mellan två tentaperioder!
W presenterade oss för Idol-juryn och
deras artister, F tog oss med på romans i
campingskogen och kemisterna uppträdde
i spelvärlden på schackbräde och med
Döden på första parkett. Framförande och
story poängbedömdes.
Som jury fungerar de berörda sektionernas inspektorer samt teknologkårens
inspektor, Thomas Laurell , i specialsydd overall med alla LTH -sektionernas
färger på högra armen. Till sin hjälp har de
en sonometer som slår taket när publiken
jublar.
Resultatet blev att Teknisk Fysik vann
träskofiolen från Kemi som i stället fick
ta över Jumbopriset från F . Själv går jag
fortfarande och grubblar på vem som blev
tvåa…
Till hösten hoppas generalen
att sångarstriden återkommer i full omfattning. Då är
det nämligen 40 år sedan den
första striden. Ny general
är utsedd och lovas stöd av
Alexander.
TEXT OCH BILD:
M AT S N Y G R E N

Ekosystemteknik varken vann
eller förlorade...
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Ångkraftverk i miniatyr donerat till LTH
Foto: Bertil Ring

En minutiös modell av ett ångkraftverk donerades i fjor till LTH av
Ingvar Rydeljung från Tranås. Vid
årets slut avled konstruktören och
donatorn. Hans verk kommer troligen
att placeras hos Experimentörerna
på LTH så fort de har en permanent
lokal.

Tills vidare står hans lilla mästerverk
under en plastkupa i Fakultetsklubben på
Kårhuset.
Förmedlingen till LTH har skett genom
Ingvar Rydeljungs systerdotter malin
irhammar, enhetschef på CED ; Centre
for Educational Development, på Lunds
universitet.

Hela anläggningen är byggd efter

Den teknikintresserade Ingvar har

byggt många modeller, denna byggde han
för 28 år sedan. Det är en modell med två
ångmaskiner, en generator och en transformator, som han förgäves erbjöd till Tranås

Energiverk. Innan dess har den stått i en
garderob.
– Ett lysande exempel på imponerande
hantverksskicklighet! Denna fantastiska
modell kommer att utgöra en viktig inspiration för elever som besöker Experimentörerna, skrev förre prorektorn klas
malmqvist i ett tackbrev, som Ingvar
stolt visade upp i lokalpressen.

Ingvar Rydeljung visar stolt upp tackfotot från
LTH, där Gunilla Jönson och Klas Malmqvist
beundrar det lilla ångkraftverket.

originalritningar från England. Ena
ångmaskinen är från 1850-talet och den
andra är av en senare modell. Pannan är en
Babcoc och manometrarna importerade
från England. Pumpar och generatorer är
av egen konstruktion. Ingvar Rydeljung
ägnade sitt arbetsliv åt Tranås Skolmöbler
sedan han fått polio som ung.
– Det här var så nära min morbror
kom sin dröm om att bli ingenjör, konstaterar Malin Irhammar.
M AT S N Y G R E N

Flygaress: Snacka om höjdarspex!
Årets Jesperspex, Röde Baronen, bjöd inte på så svindlande
luftstrider. Sådana är trots att
lite svåra att simulera på en
scen även om ljudteknikerna
gjorde sitt bästa.
Ljudtekniken gjorde över huvud
taget mycket bra i från sig i årets
spex. Det lät bra om orkester och
sångare – och man hörde tydligt
vad de sjöng! Något som inte
alltid varit fallet förr.
Röde Baronen bjöd däremot
på sedvanliga tramsigheter i
internationell första-världskrigsmiljö med möjligheter att skoja
med tyskar, fransyskor och amerikaner. (Britterna kom väldigt
billigt undan…)
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Scenografin var i vanlig ordning
av hög och uppfinningsrik klass.
Ska man klaga på något så får
det bli publiken som på genrepet
mest bestod av LTH-personal med
anhöriga och de var lite lama i
sina inropningar och applåder.
Sångarna fick repetera ett antal
paradnummer men de kunde ha
behövt jobba lite hårdare. Det
var säkert bättre tryck på premiären…
I samband med läsårsstarten
i september återkommer som
vanligt årets Jesperspex på repertoaren.
MN
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105 skolelever besökte E-huset
Under årets tre första månader har
E-huset haft 105 skolelever på studiebesök, PRAO eller praktik. Dessutom har Experimentörerna haft 650
besökare! 350 till har bokat plats för
besök under senare delen av våren.

upp till en linje i höjd med HalmstadKalmar. De kommer från Lunds universitet/LTH , gymnasier och grundskola. Ja
Experimentörerna har även haft besök från
dagis, berättar Jens.

har varit mycket
positiva: ”Motivationen att studera vidare
har definitivt ökat”, skriver en elev. ”Man
har fått se hur ingenjörer arbetar och det är
inte med skiftnyckel och verktygslåda som
jag trodde innan”, skriver en annan.
I samverkansnätverket ingår c:a 200 lärare och skolfolk
Utvärderingarna

M AT S N Y G R E N
Foto: Jessica Sellergren

tagit emot ett tiotal
PRAO -elever, de flesta åttondeklassare, och
20–25 gymnasiepraktikanter under en
vecka. De träffar forskare, lärare, studenter och doktorander i E -huset. De brukar
också få bygga en egen FM -radio. En vecka
kan vara lagom lång tid.
– Men där skulle vi ju kunna samarbeta med andra delar av LTH och helt enkelt
byta elever om det fanns ett mer organiserat centralt forum för skolsamarbete,
menar Jens A Andersson.
Studiebesöken innehåller oftast ett
besök hos joakim Eriksson på Virtual
realitylabbet. Han kan sysselsätta en halv
klass medan den andra halvan löder mojtar
med lysdioder eller s k syskonretare.
– Jag tror på det personliga mötet,
säger Jens. Få elever känner någon ingenjör eller vet vad de gör. De tror kanske
att man måste älska att skruva sönder
saker men det går väl så bra att diskutera
Man hade före april

CDE-programmens skolsamverkan har
med andra ord haft en rivstart sedan början i november 2006.
– Innan dess var det mest universitetslektor Lars Olsson som på egen
hand tog emot elever och arbetade med
Teknikåttan och liknande saker. Nu kan
vi arbeta mer organiserat, vi har en årlig
lärardag och jag har uppdraget som samordnare, berättar Jens A Andersson ,
universitetsadjunkt på Institutionen för
elektro- och informationsteknik.

förbättringar för sina medmänniskor. Till
hösten kan E-huset erbjuda förstaårselever
som presenterar datateknik i gymnasie
klasserna inom kursen ”Datorer i system”.
Där ingår också öppna föreläsningar dit
även gymnasieklasser är välkomna.
Kursen Kommunikationssystem för
C -programmets förstaårsstudenter avslutas
med en elevkonferens, i år den 24 oktober.
Dit bjuds också gymnasieklasser välkomna. Se även: www.lth.se/skolanaringsliv/skolsamverkan/

Teknik kan vara spännande även för de yngsta.

Daniel vann en dator på smarta länkar
Daniel Vallejo (bilden) från Botkyrka ”ägde”
24.007 (personer) och vann därmed förstapriset, en bärbar Appledator. Den 9 april
kom han och en del av de andra vinnarna till Lund för att besöka företag
och LTH.
Mobile Heights Competence, ett kluster
med skånska företag i mobilbranschen, och
region Skåne låg bakom tävlingen XTH.NU
tillsammans med IT Öresund. Efter recept från
”Kalle och chokladfabriken” delade de ut ”golden tickets” till vinnarna så de fick besöka dessa
it-företag i Lund: TAT, Ericsson Mobile Platforms
och Sony Ericsson samt Axis Communications.
Slutligen blev de också guidade på LTH.
Vad hade då de tävlande gjort?
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Jo, de såg mystiska meddelanden i sina närmiljöer om en webbadress: www.xth.nu och där kunde de se fem korta filmer. I dessa var
det nörden som blev hjälte genom att sopa undan sin plågoande på
ena eller andra sättet. Dessa filmer skulle man under en begränsad
tid nå så många andra ungdomar som möjligt med. Man ”ägde”
alla dem som kollade filmerna via en länkar och fick en poäng för
varje ”ägning”. De tio bästa bjöds till Lund och fick fina priser, bl a
mobiltelefoner, spelkonsoler.
Daniel löste uppgiften via populära sportfilmer på Youtube. Han
hoppas själv att bli fotbollsproffs men är inte heller främmande för
att annars bli teknolog.
Tävlingen var öppen för alla mellan 13 och 26 år som inte går på
någon högskola och har – enligt Philip Stankovski på IT Öresund
– nått hundratusentals ungdomar. Enligt LTHs webmaster är det dock
inte fler än drygt 500 som följt länken till LTHs utbildningssidor.
MN
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Elever
möter
studenter
i labbet
Gymnasieeleverna från Perstorp
smälter snabbt in bland bioteknikstudenterna från LTH. Snart arbetar
de tillsammans under en lättsam
stämning.
Scenen är ett laboratorium på Kemicenterum och ingen av grupperna
har gjort den här sortens övning
tidigare.

Elin Persson, bioteknikstudent, kollar när Mattias Johansson från Perstorp öppnar kranarna.
Närmast kameran står Karin Carlqvist, också från LTH.

den tredje dagen analyserades resultaten.
Övningen leddes av laborationsassistent
christina wennerberg .
– Det här samarbetet är mitt eget
bidrag till rekryteringsåtgärderna, fast jag
minns inte längre exakt hur det började,
förklarar professor olle holst . Kanske
var det skolan som tog första kontakten.
reser han i varje fall till
Perstorp och föreläser om bioteknik en
gång om året och sedan återkommer han
och förbereder en laboration på akademisk
nivå, som sedan sker på Kemicentrum.
Syftet är att stimulera ungdomarna att läsa
vidare. De är visserligen intresserade av
kemi men kommer ofta från familjer utan
akademiska traditioner.
– Den största svårigheten brukar vara
att samordna deras och vårt schema, säger
Olle Holst.
Med utgångspunkt i E -kolibakterier
och ett dataprogram som sköter basparametrarna under experimentet tillsattes en
”ymp”, odlad över natten. I den kroppsljumma glukosblandningen växte sedan
bakterierna snabbt till under omrörning.
Sedan några år

Sedan 2005 pågår ett samarbete mellan
LTH och Perstorp Gymnasium, en liten
skola specialiserad på kemiteknik och driven av Perstorp AB . Skolan tar in 30 elever
varje år och de flesta kommer faktiskt från
andra kommuner. Profilen är kemiteknisk
och internationell. Tolv veckors praktik
ingår i utbildningen. Skolan fick utmärkelsen ”Årets tekniska utbildning” år 2005.
LTH-nytt var med när de fem
killarna i avgångsklassen som läser en
bioteknikinriktning hälsade på sina nya
kamrater i Lund. De genomförde en tre
dagars laboration som gick ut på att gör en
batch-odling av ett rekombinerat protein.
Den första dagen krävdes för förberedelser,
den andra genomfördes laborationen och
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Ph-värde, temperatur, omrörning med
mera kontrollerades.
Vid en viss bakterienivå i lösningen
inleddes en induktion och en plasmid i
cellerna uttryckte ett enzym som togs om
hand för undersökning. Detta var inget
som syntes för blotta ögat utan man läste
av sina apparater och undersökte vilka och
hur många enzymer man fått fram. Arbetet avslutades med att skriva en rapport.
Både för LTH -studenterna i bioteknik
på tredje året och för Perstorpseleverna var
det första gången man gjorde den här typen av laboration. Men Perstorpseleverna
verkade hemtama i laboratoriet.
– Jo, vi är ju specialiserade och
tillbringar mycket tid i laboratorier och
även ute på många studiebesök i företag,
berättar mattias johansson , en av
Klippan-eleverna. Kanske bara 10–15 timmar av 100 har de suttit i skolbänkarna på
bioteknikkursen, tror han.
Men läsa vidare på LTH? Nej, nu har
Mattias som är orienterare sökt till idrotts
vetenskap på Mitthögskolan i Östersund.
Men det kan ju komma andra tider…
M AT S N Y G R E N
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När fysikern
blev stjärna
Nyheten om att forskare i fysik från
LTH för första gången har lyckats
filma en elektron fick starkt gensvar
i media, även utomlands. I filmen
visas hur en elektron guppar på en
ljusvåg efter att nyligen slitits loss
från en atom. LTH-NYTT har frågat
Johan Mauritsson hur det var att
plötsligt bli jagad av media från hela
världen.

Anledningen till att forskarna lyckades
med sitt till synes omöjliga uppdrag är
en nyutvecklad teknik att generera korta
pulser från intensivt laserljus, s k attosekundspulser.
Johan Mauritsson, forskarassistent i
atomfysik och anne l’huillier, professor i samma ämne, är några av personerna
bakom forskningen som publicerades i
Physical Review Letters tidigare i år
Utöver att ett pressmeddelande skickades ut av LTH :s informationsavdelning till
svenska redaktioner och journalister, översattes det även till engelska och skickades
ut internationellt.
Hur tyckte du att nyheten tolkades av
media?
– Den tolkades överlag bra, tycker
jag. De seriösa journalisterna har återgett
forskningen på ett bra sätt men ganska
många tog bara de första raderna av
pressmeddelandet, vilket gjorde att några
artiklar blev lite väl tillspetsade. Sedan
har nyheten dykt upp i ganska märkliga
sammanhang på nätet, t ex i bloggar och

diskussionsfora med konstiga och udda
kommentarer. Men de etablerade medierna har varit bra att ha och göra med. Så
överlag tycker jag det var positivt, summerar Johan Mauritsson som också tog
initiativet till att ett pressmeddelande blev
skrivet.
Var det svårt att hantera journalisternas
frågor?
– Lite svårt var det. Om man ska
förklara ämnet lite mer på djupet så blir
det ganska komplicerat för en lekman. Nu
i efterhand tycker jag att jag borde ha förberett mig bättre och tänkt igenom vilka
frågeställningar som skulle kunna komma
upp. Egentligen är det inte så svårt att lista
ut. Jag fick t ex flera gånger förklara om
det var en eller flera elektroner som man
ser på bilderna och överhuvudtaget vad
bilderna egentligen visar. Fullt förståeliga
frågor!
– Överlag var de flesta väldigt trevliga
att ha att göra med. Många var måna om
att få det rätt och skickade materialet så att
jag kunde läsa igenom det, vilket gjorde att
det blev lite mera jobb för min del. Första
dagen var det mest svenska journalister
som ringde, och därefter många utländska
journalister. Det känns lite konstigt när
det ringer i mobilen tidigt på morgonen
och man har SVT på tråden.
På vilket sätt har forskarvärlden reagerat?
– Inte så jättemycket än. Jag har fått
några fler inbjudningar att komma att tala

Bilden t.v: Det är inte foto av elektronen vi ser utan sannolikhetsfördelningen att hitta elektronen i
olika riktningar och vid olika energier. Det finns dock ett direkt förhållande mellan elektronens läge
och det man mäter.
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om vår forskning i olika sammanhang.
Mina närmaste kollegor har inte sagt så
mycket, men de jag har pratat med tycker
att det är roligt att vårt ämne får uppmärksamhet. Det är alltid bra att synas i olika
sammanhang. Jag hoppas att det leder till
att det är fler som läser den vetenskapliga
artikeln, personer som har intresse och
nytta av ämnet, men som annars kanske
inte skulle hittat den. Om det får några
vetenskapliga konsekvenser vet jag ännu
inte, vi få se längre fram.
Nu så här i backspegeln, är det något du
tycker skulle ha gjorts annorlunda?
– Det blev lite bråttom och tajt med
tiden. Vi borde ha förberett materialet lite
mer. Den engelska versionen borde t ex
inte ha direktöversatts. Viss information
får lite annorlunda innebörd om man
direktöversätter texten. Eftersom nyheten
blev rätt stor i USA , hade det också varit
trevligt om de amerikanska forskarna som
också var med i projektet hade nämnts.
Som jag nämnde tidigare, borde jag
ha förberett mig för journalisters frågor
bättre i förväg. Det är i och för sig svårt att
på förhand veta vilken uppmärksamhet
en nyhet kommer att få, många gånger
kanske en nyhet inte väcker något större
intresse, men jag tycker det är lika bra att
förbereda sig, så att man blir nöjd med vad
man säger, anser Johan Mauritsson.

Johan
Mauritsson kom
i medias
rampljus.

KRISTINA LINDGÄRDE

Publicitet i dagspress spelar roll
Universitetet har som bekant tre
uppgifter: forskning, undervisning och
samverkan med omgivande samhället.
En del forskare antyder ibland att de
upplever den s k tredje uppgiften som en
något pliktskyldig uppgift som egentligen inte gynnar den egna forskarkarriären. Men för några år sedan gjordes ett
experiment som tyder på att publicitet
i ”vanliga” media leder till fler inomvetenskapliga citeringar.
Undersökningen, som publicerades
för några år sedan i New England Journal
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of Medicine och nyligen omnämndes i
Forskning och Framsteg, uppkom som en
spontan idé hos några vetenskapsjournalister på New York Times. Under tre
veckor var nämligen tidningen i strejk.
Journalisterna fortsatta ändå att förbereda artiklar som aldrig publicerades.
De tog tillfället i akt och beslöt sig
för att testa hypotesen att forskare är
mer benägna att citera artiklar som figurerat i vanlig press än andra artiklar. De
jämförde hur ofta de opublicerade artiklarna citerades i New England Journal of

Medicine med andra vetenskapliga artiklar med liknande innehåll som aldrig blev
omskrivna i New York Times. Resultatet
visade att de forskningsartiklar som blev
omskrivna i dagspressen blev betydlig mer
citerade av forskare i den vetenskapliga
tidskriften, framförallt första året därefter, men även tio år efteråt.
Även om omständigheterna inte är direkt överförbara till svenska förhållanden,
är det ändå rimligt att tänka sig att förhållandena är något så när likartade här.
KL
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Marilyn, mitt i guldregnet
Marilyn Rayner, forskare i livsmedelsteknik med rötterna i Kanada,
har befunnit sig mitt i guldregnet
en tid nu. Den 29 april missade hon
dock prisutdelningen på Venture
Cup för att hon låg på BB. Dagen efter andrapriset där kom sonen Alfred
till henne och maken och kompanjonen
Fredrik Malmberg!

I december fick hon som andra kvinna vid Lunds universitet och LTH stöd av Vinnovas Vinnmer-program,
800.000 kronor om året i tre år för ett samarbete mellan
LTH och SIK , Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB .
Hennes forskning om membranteknik har resulterat i
både en doktorsavhandling och ett Ideonföretag, Membrayner, som hon driver tillsammans med Fredrik. Det
företaget vann också andra pris i Venture Cup – fast i fjor!
Under våren kom nästa positiva besked: Marilyn fick
stöd av ett projekt kallat Vinn Verifiering för att utveckla
Membrayner från forskningsstadiet till produktstadiet.
Det innebär en halv miljon för varje dokumenterad etapp,
sammanlagt kan stödet bli värt två miljoner om man
klarar alla fyra verifieringarna.
– Det handlar om att verifiera att projektet är kom-

mersiellt och tekniska genomförbart, och detta i ett skede
då det annars ofta är svårt att få ett bra stöd, förklarar
hon.
Tillsammans med Fredrik Malmberg, doktorand i
byggproduktion på LTH , är hon också med i affärsplanen
för företaget Airglass. Det företaget vann alltså andra pris,
100.000 kronor vid årets regionfinal i Venture Cup.
ett mycket spännande superisolerande
och genomskinligt material som Leif Gullberg länge
arbetat med i detta företag i Staffanstorp. Men nyligen
har Fredrik Malmberg anslutit sig och utvecklingen gjort
några genombrott.
– Framför allt har vi lagt en film runt det mycket
spröda materialet och fått det mycket starkare och genom
att lägg materialet i vakuum blir det ännu mer isolerande.
Airglass används redan som isoleringsmaterial i viss
rymdteknik men Fredrik ser en mycket mer jordnära
marknad som tilläggsisolering i fönster framför sig. Det
isolerar fyra gånger mer än luft och gör att man slipper
att byta gamla fönster till treglasfönster. Det släpper också
in mycket ljus men kan ge en viss blåfärgning av ljuset
sett genom i sneda vinklar. Även det går att åtgärda med
dopning.
Det handlar om

M AT S N Y G R E N

Maria Landgren, snart civilingenjör i industriell ekonomi, blev en
av de två vinnarna i ”Female Accelerate Program”. På Grand hotell
i början av april offentliggjordes att hon och Gina Aspelin från
Ekonomihögskolan vunnit chansen till 18 månaders trainee-period
hos tre företag.
De kan nu fritt välja tre halvårsperioder bland Alfa Laval, Tetra
Pak, AstraZeneca eller Sony Ericsson, givetvis med marknadsmässiga
löner. Initiativet kommer från Carpe Competencia, ett nätverk för
kvinnliga studenter.
– Ett ledarskap med självklar auktoritet och stor potential, sa
juryn om Maria, som är 24 år och kommer från Båstad.
Hon har varit team-ansvarig på Göteborgs nation, praktikant på
Exportrådet i Paris, talar flytande franska och är dessutom svårslagen
på tennisbanan.
Och ska man vinna en sådan här tävling får man inte vara blygsam. Maria Landgren framhävde att hon har ledarpersonlighet, driv,
är målinriktad och kan motivera andra. Sammantaget en bra förebild
för andra tjejer.
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Grattis Maria!

Maria Landgren gratuleras av Göran Harrysson, Tetra Pak. Bakom
honom står Per Persson, AstraZeneca i Lund och så skymtar Eva
Carin Svensson från Sony Ericsson.
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Annika – först kuggad, nu hyllad
Annika Martinsson heter mottagaren av årets MBA-stipendium till
kvinnliga ingenjörer för ledarutbildning i internationellt näringsliv.
Stipendiet är värt 100.000 kronor.
– Jag vill föra in hållbarhetsaspekten när företagen tar beslut i
olika projekt, säger pristagaren som
utexaminerades från LTH 2004.
Stipendiet delas ut av Sveriges Ingenjörer samt Henley Management
College.

– Jag är ett exempel på hur svårigheter
med studier kan vändas till succé, säger
Hässleholmstjejen som varit intresserad av
naturen sedan barnsben.
– Jag växte upp nära skogen och insåg
efter hand att för att förstå den komplicerade biologin måste man först kunna
kemi.
där hon pluggade
engelska och ”public speaking” vid sidan
av au pair-jobbet, sökte Annika Martinsson därför till kemiteknik vid LTH. Men
där fick Duktiga Annika-syndromet sig en
ordentlig knäck.
– Jag kuggade alla tentor hela första
terminen och det var svårt att acceptera,
jag som alltid varit bra på matematik. Jag
hoppade av ingenjörsstudierna och läste
andra ämnen istället.
Men under själva julafton det året fick
Annika Martinsson en helt oväntad allergisk chock och var nära att mista livet.
– När jag fattat att jag överlevt, kunde
jag återvända till LTH med nya perspektiv.
Pressen att prestera hade förbleknat och
med en helt avslappnad attityd kunde jag
fortsätta och till och med ta dubbla tentor
följande termin.
Det sista året studerade Annika
Martinsson vid Santa Clara-universitetet i
Kalifornien – kemiteknik med inriktning
på bioteknik.
– Där arbetade vi med olika ekosystem
och gjorde studiebesök bland annat i regnskogarna på Trinidad/Tobago och runt
Efter ett år i Boston
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Mexikos öknar och hav. I Mexiko arbetade
vi bland annat med att rädda havssköldpaddor tillbaka till havet istället för att bli
människoföda.
När Annika Martinsson var klar med
sina LTH -studier var arbetsmarknaden
inte så gynnsam. Med hjälp av ett annat stipendium från ingenjörsförbundet
kunde hon börja som trainee på marknads- och försäljningsavdelningen hos
Sony Ericsson Mobile Communications i
London. Därefter fick hon fast anställning
hos företaget i Lund med hela Europa
som arbetsfält. 2005 plockades Annika
Martinsson till Sony Ericsson i Kista där
hon nu är verksam.
Hennes vinnande uppsats har titeln
”How to drive transformational change in
a global organization”.
Henley Executive MBA -stipendiet
delas ut till en kvinnlig medlem i Sveriges
Ingenjörer som varit yrkesverksam i minst
tre år och skrivit bästa uppsatsen på temat
”Projekt och rollen som projektledare”.
Det är ämnat att stimulera en ökad andel
kvinnor till ledande befattningar.
MBA -studierna kommer Annika
Martinsson att bedriva på kvällstid och
på distans med enstaka nedslag på Henley
Management College i London. Det första
året omfattar ledning av organisationer,
det andra hur man fattar beslut och det
tredje vilken strategi man bör använda för
att göra skillnad.

”Pressen att prestera hade
förbleknat och med en
helt avslappnad attityd
kunde jag fortsätta och till
och med ta dubbla tentor
följande termin.”

– Min ambition är att beslutsfattare inte
bara ska ta hänsyn till tid, pengar och
omfattning av en verksamhet, utan också
möta kundernas krav på hållbarhet. Det
handlar förutom om ekologi också om
den sociala och ekonomiska hållbarheten
i företagsvärlden. Ett sådant tänkande
kommer också att visa sig vara lönsamt i
längden, menar Annika Martinsson.
CAJSA CARRÈN

Therese – årets teknolog
Årets Teknolog enligt ABB heter Therese Råvik och har av företaget
fått ett pris som också ger chansen till en studieresa till Indien. Therese pluggar tredje året på Maskinteknikutbildningen vid LTH.
Hon bedöms som driven, personligt mogen och med en stark vilja
att påverka. Vid sidan av studierna har hon deltagit i HMS Carlscronas resa från Sverige till Japan och hon har varit sambandsofficer i
utlandsstyrkan i Kosovo.
– Det innebär inte bara värdefulla insikter i ledarskapets villkor utan visar också prov på en egen
stark drivkraft och mod, skriver ABBs personaldirektör Lena Eliasson i motiveringen till beslutet.
Therese har under sin tid i Lund varit engagerad i Lunds akademiska officerssällskap. Vi tycker
att hon är ett föredöme genom sitt deltagande i en verksamhet som traditionellt inte engagerar
kvinnor.
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Samuelsson ”Einstein-professor”
Nanoforskaren Lars Samuelson är en av tolv
vetenskapsmän som utsetts till årets Einsteinprofessorer av kinesiska vetenskapsakademin
– CAS. Det är ett pris som delas ut till varande
eller potentiella nobelpriskandidater enligt
akademins – CAS – hemsida.
– Priset innebär givetvis ett erkännande
men också en förstärkning av kontakterna
mellan Lunds universitet och Kina när det
gäller nanoforskning, säger Lars Samuelson. I
samband med att priset delas ut vistades han
under två veckors tid vid olika universitet i
Kina där han höll föreläsningar, gav workshops och träffade nanoforskare.
– Kineserna satsar oerhört mycket på
nanovetenskap och är mycket framgångsrika
framför allt inom de delar som rör ytfysik och
ytkemi, säger han.
Professor Lars Samuelson, vid Fasta
tillståndets fysik på LTH, är Lunds universitets
internationellt mest kända nanoforskare,
dessutom vetenskaplig chef för avknoppningsföretaget QuNano som snart ska börja
tillverka strömsnåla lysdioder med nanoinslag.
Han är koordinator och vetenskaplig ledare
för det svenska nanokonsortiet och har också
varit ansvarig för flera EU-projekt.
Den kinesiska vetenskapsakademin har
utsett Einsteinprofessorer under fem års tid.
För två år sedan fick laserforskaren Sune
Svanberg från LTH utmärkelsen.
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Nya namn i IVA Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, valde den 1 april valt in
26 nya ledamöter. Två av dessa kom från LTH:
Anders Rantzer är civilingenjör i fysik från
LTH och teknologie doktor i optimeringslära
och systemteori från KTH 1991. Han utnämndes 1995 till docent och 1999 till professor i
reglerteknik vid Lunds tekniska högskola där
han fortfarande är verksam. Anders Rantzer
är IEEE Fellow och har varit redaktör för flera
vetenskapliga tidskrifter inom reglerteknik.
Född 1963.
Per-Erik Petersson utbildade sig till
civilingenjör inom väg- och vatten vid LTH
och blev teknologie doktor vid LTH, Byggnadsmaterial 1981. Han anställdes 1983
vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
och blev efter några år chef för enheten för
Byggnadsteknik, sedan 1999 är han ansvarig
för profilområdet Bygg, Anläggning och Förvaltning. Under perioden 1999–2006 var han
adjungerad professor vid Byggnadsmaterial
på LTH med fokus på byggnadsmaterialteknik
och mineraliska restmaterial. Född 1949.

Hela världen var representerad när E-studenterna rollspelade en FB-konferens.

FN-konferens på ingenjörskursen
– Jag är lite besviken på de utvecklade ländernas vilja att hjälpa de
underutvecklade. Vem hjälper Maldivernas folk undan översvämning?
Och varför får vi inga bindande
löften om utsläppsminskningar?

FN :s kvinnliga generalsekreterare sammanfattar klimatkonferensen med bister röst.
Salen är full av folk och ibland bryter sorlet ut. Filmkameror snurrar och fotoblixtar
smattrar till.
– En journalist snappar upp den arrogante USA -presidentens skämt till sin vicepresident: ”Vi kan väl lära dem simma”.
Men egentligen befinner vi oss i
E -huset under avslutningen av en obligatorisk kurs på tredje året. I år fick kursen
delvis miljötema med uppskattat inslag av
rollspel.
Och det berodde på att Richard
Lundin fick ansvaret för kursen Ingenjörsmässig analys och la upp den efter eget
huvud, sedan han tagit hjälp av Ellie
Civjat . Hon forskar på E -huset men har
också läst en masterutbildning på Internationella miljöinstitutet och är ordförande
för svenska avdelningen av Jordens vänner.

Under den avslutande FN -konferensen
tog han också hjälp av observatörerna Eva
Saether och Helge Dietrich från
Lunds FN -förening. De uppskattar den
livliga diskussion de åhört och bedömer
utgången som (tyvärr) mycket realistisk.
Men är detta något för elektroingenjörer?
– Ja, varför inte? Fast det är första
rollspelet jag är med om och jag måste säga
att resultatet överträffade mina förhoppningar, svarar Richard Lundin.
Ingenjörsmässig analys är en kurs på
6 högskolepoäng. Efter en första halva av
mer traditionella ingenjörsprojekt la han
in föreläsningar om miljöhot och hållbar
utveckling. Olika grupper fick fördjupa sig
i var sitt miljöhot och presentera det för
de andra. Under gymnasieveckan i mars
gjorde de detta även för gymnasieelever.
Sedan fick man dela in sig i olika grupper representerande bland annat FN och
IPCC, USA s president respektive befolkning, Indiens befolkning, EU -kommissionen, Kinas president och Maldivernas
folk och Ghanas president samt ett gäng
rapporterande journalister.
M AT S N Y G R E N
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Kan EU-projekten
rädda forskning om
inbyggda system?
Sverige har fått en mycket stark ställning
inom inbyggda system, ofta också kallade
realtidssystem. Men kan vi behålla den?
När SSF -programmet ARTES upphörde 2007 tog pengarna slut för en del
av realtidsforskningen i Sverige. I mars
samlades man därför i Stockholm till ett
möte mellan industri, akademi och forskningsfinansiärer på detta område. Det
var den ideella föreningen SNART som
samlade de svenska forskarna. En av arrangörerna var universitetslektor anton
cervin från Reglerteknik vid LTH .

Tegelfasader från efterkrigstiden saknar ofta korrosionsskydd.
Sönderrostade förankringar kan leda till att stora fasadpartier
rasar när det stormar. All korroderande armering tas inte bort vid
reparationer och det brister i den hantverksmässiga omsorgen.
Reparation av murade fasader med korrosionsskador riktar
sig till fastighetsägare, entreprenörer och projektörer så att de
kan åtgärda korroderande armering i tegelfasader tekniskt korrekt
och så att utseendet återställs. Boken ger konkreta anvisningar
om hur man förbereder och genomför en reparation. Skisser och
bilder från praktisk verksamhet illustrerar skador i murar, reparationsmetoder och vanliga missgrepp i reparationsarbetet.

Tomas Gustavsson är teknologie licentiat och verksam som konstruktör
med mer än tjugo års erfarenhet. Han har egen praktik och är författare
till boken ”Moderna tegeldetaljer”.
Johan Jönsson är teknologie doktor, forskare och arbetar som
byggnadskonstruktör.
Miklós Molnár är teknologie doktor och verksam som forskare
och universitetslektor. Bland andra medförfattare till skriften
”Undvik misstag i murat och putsat byggande”.

ISBN 91-7333-239-9

Doktorandpraktikan är en bok av Io Skogsmyr, utgiven på förlaget Studentlitteratur
(ISBN 978-91-44-01153-0). Io är naturvetare
i Lund, har varit docent i växtekologi, men
är nu egen företagare med uppdrag inom
coaching och organisationsutveckling.
Boken är tillägnad ”alla vetenskapliga riddare”
och författaren hoppas ge dessa de vapen de
behöver. Grunden finns i vetenskapsteorin men
Skogsmyr varnar också för konventioner som gör
forskaren blind för andra metoder än de egna,
vilket är särskilt skadligt vid tvärvetenskap.
Hon speglar många aspekter av vad det innebär
att ”doktorera”, vetenskapsteoretiskt, psykologiskt, praktiskt, kommunikativt, hur man skapar
bra arbetsrelationer, hur man klarar de mjuka
(sido)uppgifterna som undervisning m m. Författaren föreslår att man läser hennes bok som
studiecirkel med några andra doktorander.
Hjälpmedel för forskningsmetodik och skrivande
presenteras. Råd om referenser och mycket annat serveras. Checklistor för koll av manuskript
föreslås. Även muntliga framföranden diskuteras
noga, en poäng hos Skogsmyr är att de aldrig
förmedlar så mycket kunskap som man tror men

Reparation
av murade
fasader med
korrosionsskador
Tomas Gustavsson
Johan Jönsson
Miklós Molnár

9 789173 332392
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kan
vara bra för
att föra fram sig själv som
forskare och auktoritet.
Förhållandet till handledaren behandlas liksom
livet på en akademisk avdelning. Varje kapitel
summeras i en verktygslåda med tips. Författaren
går igenom hur man stegvis lär sig sitt ämne och
samtidigt utvecklar en mer generell förmåga att
bedöma komplexa frågor, användbart exempelvis
i ledarroller. Slutligen lär vi oss hur vi ska nå våra
mål genom att sätta upp en handlingsplan, så att
säga ”coacha oss själva” eller arbeta tillsammans
med någon annan. Utan egen större forskningserfarenhet tror jag att de flesta doktorander
kan ha stor nytta av boken.
M AT S N Y G R E N

Om reparation av murade fasader

Tomas Gustavsson • Johan Jönsson • Miklós Molnár

Arbetet har genomförts vid Lunds Tekniska Högskola, avdelningen
för konstruktionsteknik, där man bedriver forskning kring bärande
murverk, modern tegelbyggnadsteknik och förebyggande av skador
i samband med murat och putsat byggande.

för doktoranden

Reparation av murade fasader med korrosionsskador

satsade SSF , Stiftelsen för
Strategisk Forskning, 100 miljoner på
forskarskolan ARTES som frambragt
drygt 80 doktorsavhandlingar. Projektet
har haft starkt stöd av den svenska biloch mobilindustrin.
Allra flest forskare har det samlats på
Mälardalens högskola kring professor
hans hansson , som både initierade
och sammanfattade ARTES resultat.
– Tyvärr så har forskningsfinansiärerna ändrat inriktning och stöder inte
längre den här typen av breda, nationella
projekt, säger Anton Cervin. Tack vare
ARTES har dock de svenska forskarna en
stark ställning inom EU .
Nu lever forskningen vidare bl a i
EU -projekten ArtistDesign och ACTORS ,
båda med medverkan från Reglerteknik
LTH .
– I ACTORS arbetar vi tillsammans
med Ericsson Mobile Platforms med
frågor som hur man ska reglera belastningen på processorerna när flera til�lämpningar används samtidigt, förklarar
Anton Cervin. Reglertekniker, datavetare
och hårdvaruspecialister samarbetar.
Realtidssystem kallas sådana system
där beräkningarna måste hinnas med
inom en viss definierad tid.
Under tio år

Praktiska tips



Korroderande armering och förankring i efterkrigstidens murade fasader orsakar stora underhållskostnader och i värsta fall leder rostangreppen till att stora fasadpartier rasar ner vid blåst.
Handboken Reparation av murade fasader med
korrosionsskador ger fastighetsförvaltare praktiskt användbara anvisningar för att genomföra
en reparation och undvika fallgropar som ger
framtida merkostnader.
Skador, reparationsmetoder och vanliga
missgrepp illustreras med skisser och bilder från
praktisk verksamhet.
Handboken är framtagen vid Lunds Tekniska
Högskola och sammanfattar resultaten av ett
forsknings- och utvecklingsprojekt genomfört i
samarbete med fastighetsförvaltare, murnings
entreprenörer och byggnadsprojektörer.

Författare till boken är universitetslektor Miklos Molnar, tekn doktor Johan Jönsson och tekn lic
Tomas Gustavsson. Handboken (ISBN91-7333-239-9) kan beställas på www.bygghandeln.com eller
www.elib.se/bokhyllan
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Fjärrvärme Årets exjobb inom fjärrvärmebranschen, värt 20.000 kronor, gick till Peter
Dahlström, LTH. Peter hade skrivit examensarbetet ”Att bemästra vädret – en studie i
hur det ekonomiska resultatet kan hantera
utomhustemperaturens påverkan på det
ekonomiska resultatet” i samarbete med E.ON
Värme Sverige AB och med professor Lennart
Thörnqvist som handledare.
Mer utlandsstudier Minst var fjärde civilingenjör, arkitekt och industridesigner vid LTH
ska ha läst minst tre månader av sina studier
utomlands före år 2011. Längre fram ska en
plan tas fram för att även högskoleingenjörsutbildningar ska internationaliseras.
Detta enligt LTHs nya handlingsplan för
internationalisering som antogs strax före jul.
Beslutet omfattar en policy, en handlingsplan
med en lång rad konkreta mål och en konkretisering med bakgrund och motiv.
GoalArt övervakar elnätet Minns
ni GoalArt, Ideonföretaget som emanerar ur
bl a forskning i reglerteknik vid LTH? För flera
år sedan skrev LTH-nytt om tekniken för att
eliminera onödiga larm i klomplicerade system
och hitta fram till de väsentliga larmen. Ett
sådant system är Svenska Kraftnäts eldistribution i Sverige, där man nu installerar GoalArts
system.
– En simulering visade att medan det stora
strömhaveriet den 23 september 2003 gav
upphov till över 400 larm var det bara två som
var väsentliga. Därför tog det också fyra timmar att få igång strömmen i hela landet igen.
GoalArt art släppte igenom bara just de två
riktiga larmen, från Oscarshamn och Horred,
berättar LTH-professor Lars-Eric Larsson.
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Trådlöst kring sjön Sjön
Södra delen av LTHs campus är nu en
så kallad hotspot där studenterna
kan logga in sina bärbara datorer
även utomhus i stort sett överallt,
till exempel runt sjön Sjön. Detta
tack vare ett projektarbete i en projektledarskapskurs för Technology
Managment-studenter.

De fem TM -studenterna i projektet har
lyckats skapa ett trådlöst nätverk, en så
kallad hotspot, genom att engagera två
företag och Lunds Datacentral, LDC .
– Det började egentligen med att
Lundaföretaget LIP , Lund IP Products,
behövde ett ställe för att testa sina nya
wifi-telefoner, berättar projektledaren Mathias Thelin . Vi föreslog LTH :s campus
och kontaktade även LDC , som hade egna
funderingar på en hotspot i området.
De skapade fem accesspunkter placerade högt upp på byggnaderna i området.
Sändarna är av inomhustyp och därför placerade i en skyddande ”låda” som i sig blivit intressant för LDC att installera på fler
håll. Lådorna är målade i färger som ska
smälta in i husfasaderna. En sjätte sändare
är av utomhustyp och finns ungefär mitt
i området. Den har skänkts av företaget
Trapeze Networks.
För att använda nätverket måste man
vara student eller i varje fall ha tillgång till
nätverket LUNET – via en STIL -identitet

Foto: Mats Nygren

Säkerhetscentrum kring Revinge
Myndigheter, universitet och flera stora
företag står bakom ett förslag på ett skånskt
”Center of Excellence” för risk och säkerhet.
Tanken är att den kompetens som byggts
upp på bland annat Räddningsverkets skola i
Revinge och i Lunds universitet ska utvecklas
för att bli ledande i Europa. I höstas presenterades förslaget av Region Skåne, Länsstyrelsen,
Malmös och Lunds kommun samt LTH. Senare
har även fyra företag ställt sig bakom satsningen, nämligen Saab, 4 C Strategies, EON
och Securitas.
Först och främst är förhoppningen att
regeringen ska inrätta ett skånskt Center of
Excellence inom ramen för den nya myndighet som skapas då Räddningsverket,
Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för
psykologiskt försvar slås samman.

Bakom och mellan Mathias Thelin och Kajsa
Petersson kan man skymta en av accesspunkterna på väggen till Matematikannexet.

– som finns inomhus i de flesta byggnaderna på campusområdet.
– Vi har tryckt upp flyers med information till alla studenter och den ska vi nu
ska dela ut i alla postfack, berättar Kajsa
Petersson , en av de andra studenterna.
Hon påpekar att tekniken framöver kan
användas även för (gratis) telefonerande
över Internet. De övriga projektdeltagarna
heter Petter Karle, Christian Bernroth och Camilla Salomonsson .
M AT S N Y G R E N

”Lägg ner Vetenskapsrådet!”
Det behövs bara en forskningsfinansierande
myndighet i Sverige. Slå samman de nuvarande
fyra till en myndighet med fyra ämnesorienterande råd. Det föreslog i Madeleine Sandström
i en – inte särskilt uppmärksammad – statlig
utredning i mars.
Hon är generaldirektör i FOI, tidigare vice
generaldirektör för Vinnova och kanslichef i
Medicinska forskningsrådet och hon fick i somras
uppdraget att utvärdera den nuvarande organisationen från 2001. Det var då som Vetenskapsrådet, Fas, Formas och Vinnova startades.
Betänkandet heter ”Forskningsfinansiering
– kvalitet och relevans”. Det föreslår en myndighet med följande ämnesråd:

• natur, teknik, innovation
• klimat, miljö, areella näringar och relaterade
grundläggande discipliner
• medicin och hälsa
• samhälle och kultur
I ett debattinlägg i DN förklarar Sandström att
hon inte finner att de nuvarande myndigheterna
kunnat samarbeta tillräckligt bra.
– Det måste skapas bättre förutsättningar
för kraftfulla och riktade satsningar på den
inomvetenskapligt orienterade forskningen. Den
behovsmotiverade forskningen måste i långt
högre grad … baseras på den bästa inomvetenskapliga forskningen”, skriver hon.
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Jätteframgång för Kahl
Fredrik Kahl ,
teknologie doktor och lektor vid
Matematikcentrum
på LTH , har erövrat ett
prestigefullt forskningsbidrag från Europeiska forskningsrådet,
ERC , kallat ”Starting Indepence Reasearcher Grant”. Det delas ut till sju svenska
forskare bland 10.000 sökande över hela
Europa.
Nära 9.200 ansökningar, 454 från
Sverige, kom in till det nybildade Europeiska Forskningsrådet, ERC s, utlysning om
pengar till unga forskare som vill starta
egna forskargrupper. Fredrik fick 1,4 miljoner euro, 13 miljoner kronor.
Strax därefter var han med bland de 20
yngre forskare som utsågs till ”framtidens
forskningsledare” av SSF , Stiftelsen för

Strategisk Forskning. Det ger ett bidrag
på ytterligare 8,5 miljoner kronor under
fem år. Emma Sparr , Fysikalisk kemi, vid
Lunds universitet fick samma ära.
Anslagen gäller ett forskningsprojekt
om bättre metoder för mönsterigenkänning i digitala bilder inom bl a medicinens
område. Hans projekt kommer att sysselsätta ett antal forskare i fem år, däribland
en ny forskarassistent och ett par doktorander i fem år.
Det handlar om matematisk bildanalys och datorseende. Mer precist handlar
det om att optimera processerna för t ex
medicinsk igenkänning och 3d-modellering utifrån några foton. En av konsekvenserna av forskningen kan bli möjligheten
att söka på Internet med foton i stället för
med text!
MN

Kåren överlever utan obligatorium
Hur kommer Teknologkåren som
fristående kår utanför LUS att drabbas om kårobligatoriet avskaffas?
LTH-nytt har pratat med kårens ordförande Niklas Trappe (bilden) som
inte oroar sig inför framtiden.
– Vi kommer att hålla på
som tidigare, säger han.

Idag har Teknologkåren stark
ekonomi tack vare ARKAD
– en årlig arbetsmarknadsmässa där företag betalar för
att komma till LTH och träffa
blivande civilingenjörer.
– Vi är inte mycket beroende av medlemsintäkterna, menar Niklas Trappe.
Av terminsavgiften som studenterna
betalar går endast en liten del, 90 kronor,
till kåren. Om kårobligatoriet avskaffas
kommer Teknologkåren att få samma statliga bidrag som övriga kårer, 310 kronor
per helårsstudent. ARKAD hjälper teknologkåren att bedriva en bred verksamhet
men det statliga bidraget kommer att
motsvara medlemsintäkterna som kommer
in i dagsläget.
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Niklas Trappe tror inte att teknologkåren
initialt kommer att drabbas hårt av de
eventuella förändringarna. Han menar
dock att det är viktigt att nå ut till medlemmarna:
– Vi måste profilera oss och visa att
det är ett mervärde att vara med i
kåren. Visst kommer det att bli en
skillnad men kårens existens är
inte hotad.
Av kårens uppgifter tycker
Niklas Trappe att studiebevakning är mest centralt, och
kommer att fortsätta vara det även i
framtiden. Studentrepresentanter måste
kunna vara med och påverka att utbildningarna blir bättre.
Att ett avskaffande av kårobligatoriet
skulle medföra annorlunda följder för
TLTH än för de kårer som är medlemmar i
LUS tror Niklas Trappe inte.
– Jämfört med de andra kårerna har
vi låga avgifter men överlag är avgifterna
i Lund lägre än i övriga Sverige, berättar
han. Vi behöver inte göra lika stora nedskärningar som resten av landet.
TEXT OCH BILD: HELENA OLSSON

Nya hedersdoktorer Den 30 maj promoveras tre nya hedersdoktorer efter förslag
från LTH. Dessa är Hans Eliasson, vd i Svenska
Husföretagen AB i Göteborg och medlem
i Lunds universitets rådgivande kommitté.
Han har särskilt engagerats sig för hållbart
byggande och ligger bakom att det nu finns
en professor och ett forum i det ämnet liksom
konkreta byggprojekt vid LTH. Den andre hedersdoktorn är Isabel Spencer Martins, portugisisk professor i mikrobiologi och specialist
på jästkulturer, där hon länge samarbetat med
Avdelningen för teknisk mikrobiologi på LTH.
Den fjärde är Ernst Bonek, professor emeritus
i radiofrekvensteknik vid Wiens tekniska universitet. Han har i över 20 år samarbetet med
kolleger på LTH.
Kjell Lindström, professor i elektrisk mätteknik vid LTH, blir för övrigt en av Lunds Medicinska fakultets hedersdoktorer i vår. Detta för
sina insatser för att utveckla ultraljudstekniken.
Sök bilden i mobilen Professor Kalle
Åström på Matematikcentrum, LTH, har fått
sex miljoner kronor av Vinnova. Det är ett anslag där även Sony Ericsson, Cognimatics och
Conveneer avsätter tid och/eller pengar.
– Syftet är – enkelt uttryckt – att kunna
mer eller mindre automatiskt från sina foton
generera metadata, så kallade taggar som
beskriver bilderna. Ett program i mobilen eller
datorn ska känna igen personer och föremål
åtminstone i grövre kategorier tack vare matematiska algoritmer. Det kan underlätta när
man snabbt vill se alla bilder man har av en viss
typ, säger Åström.
Conveneer, med rötterna i E-huset på LTH,
har redan en produkt som automatiskt skickar
hem bilder man tar med mobilen till den egna
datorn och som låter dig se din dators bilder i
mobilen.
Säkrare el på landsbygden Stormen Gudrun förstörde flera tusen mil långa
luftburna ledningar. Därför ska elbolagen nu
gräva ner stora mängder kablar under mark.
Men medan det finns lång erfarenhet av nät
med många korta kablar i stadsmiljö är erfarenheten av långa kablar desto mer begränsad
– på landsbygden kan de vara upp till 10 mil
långa. Det gör att den gamla tekniken för att
eliminera problemen vid jordfel inte fungerar.
Tidigare i år beslutade E.ON Elnät AB att satsa
1,6 miljoner kronor på ett nytt forskningslaboratorium vid LTH för att öka kunskapen
om stora kabelnät. Olof Samuelsson, lektor
i industriell elektroteknik och automation, är
ansvarig för LTH-labbet.
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Johans dröm blir verklighet
– Det är en dröm som blir
verklighet.
Doktorand Johan
Lundin, 24 år, har fått
ett Fulbright-stipendium
och är på väg till Georgia
Tech i Atlanta där han ska bedriva
doktorandstudier under ett år.

Johan läste in sin civilingenjörsexamen
på 3,5 år, vilket inte blir sämre av att han
parallellt på samma tid läste in en civilekonomexamen. Redan 2006 blev han
doktorand och i maj avlägger han teknologie lic-examen i logistik.
Att vara doktorand på LTH är ett betalt
arbete – i USA kostar det pengar, i detta
fall c:a 250.000 kronor i avgifter. Men tack
vare Fulbright-stipendiet och ett annat

Redan i juli reser Johan till USA för att
med en kursare göra en rundresa i södern
med inköpt bil. New Orleans och Texas
står på tur och då är det inte fel att dollarn
är billig.Johans forskarstudier finansieras
av NGIL och handlar om ”supply chain
management” och när han är hemma igen
hösten 2009 hoppas han kunna fortsätta
dra nytta av sina amerikanska kontakter.
Redan nu har Fulbrightstipendiaterna
blivit ett gäng som bl a firat Thanksgiving
tillsammans på USA -ambassaden. I gänget
ingår även de amerikanska Fulbright-studenter som har valt att åka till Sverige för
att studera.
En sak har Johan redan märkt:
– Fulbright-stipendiet öppnar verkligen dörrar i USA , det har hög prestige.
M AT S N Y G R E N

Fet chans till innovationskunnande

Robotborrning
fick Europapris
Ett forskningsprojekt som löst problemet
med ”borrdans” vid borrning med industrirobot fick tredje pris vid en europeisk robottekniktävling i Prag. Bakom framgången står
forskare från LTH, Linköpings universitet,
ABB Robotics och Saab.
Tävlingen – EURON/EUnited Robotics Technology
Transfer Award – ägde rum vid symposiet EUROS
2008 i Prag den 28 mars.
Det svenska projektet (på tredje plats) är finansierat av SSF, Stiftelsen för Strategisk forskning
(Pro Viking) i samarbete med de två företagen.
Inblandade LTH-forskare är Tomas Olsson, doktorand, Rolf Johansson och Anders Robertsson från Reglerteknik samt Klas Nilsson och
Mathias Haager från Datavetenskap.
– Borrning är ett moment som inte robotiserats så mycket just för att det är svårt att undvika
en instabil sidorörelse vid borrning som styrs av
en industrirobot. Men vid Saabs legotillverkning
av detaljer till vingar åt Airbus behövde tekniken
utvecklas. Det har den gjort inom detta doktorandprojekt, berättar professor Rolf Johansson.
Man bemästrar nu problemen med hjälp av
bland annat kameraövervakning och kraftavkänning av borren.
MN
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stipendium från Sverige-Amerika-stiftelsen
ska det kunna gå runt för Johan. Det stipendiet fick han den 22 april ur kronprinsessan Victorias hand.
– Det är som att gå på moln, jättekul,
tycker Johan. Förutom upplevelsen får jag
ett nätverk för livet.
– Men fler studenter från Lund borde
ta chansen. Jag verkar ha varit den enda
från Lunds universitet och LTH som fick
stipendiet, som brukar gå till ett tiotal
svenskar varje år. Fulbright-stiftelsen har
kontor i många länder och man får hjälp
med den komplicerade ansökningen
som var på cirka 40 sidor. Det så kallade
TOEFL -testet är avklarat. Försäkring och
visum är ordnat och bostad kan universiteten hjälpa till med. Själv hoppas jag få bo
på campusområdet.

– Jag hoppas att snart fler studenter
på LTH känner till de goda möjligheter som finns att utbilda sig inom
innovation och produktutveckling.
Detta säger universitetslektor
Annika Olsson, som sedan början
av 2007 är ”nodledare” för LTH
inom det nationella projektet PIEp,
Product Innovation Engineering
Program.

Hon har hittills kunnat skicka en LTH
-student till Stanford för ett examensarbete
– HENRIK BRUCE JOHANSSON från Avdelningen för maskinkonstrukton – men
hoppas i fortsättningen kunna sysselsätta
fyra till åtta examensarbetare varje år.
Sommarkurser i Jönköping kan hon också
erbjuda studenterna liksom internationella
samarbeten. Nyligen reste två doktorander
till Stanford för en workshop på PIE p:s
bekostnad.
PIE p stöds av Vinnova och ett 25-tal
företag. Det leds från KTH men omfattar
också CMTH i Stockholm, Designhögskolan i Umeå, LTU i Luleå samt högskolan i

Jönköping. Syftet är att ”stärka förmågan
till innovativ produkt- och affärsutveckling”. Projektet ska pågå t o m 2016. Från
och med i år sitter LTH -professor Gunilla
Jönson i PIE p:s styrelse.
– Man kan säga att vi i PIE -p studerar
produktinnovation inifrån och underifrån, det vill säga: Hur gör företagen och
innovatörerna i praktiken. Det är ett brett
program som både forskar om innovation,
skapar möten för att innovationer ska spridas och undervisar studenter, lärare och
forskarstuderande, säger Annika Olsson.
Förra året studerade 25 forskare
svenska företag, sju av dessa var från Lund.
Man studerade organisationsfaktorernas
roll, i vilken mån kunderna var involverade, mätetal för innovation och processer
i produktutvecklingen.
De forskare som är med finns hittills främst på IKDC men där ingår också
Björn Regnell och Martin Höst från
E -huset. Doktorander från atomfysik är
också involverade. En tävling bland studenter planeras. Mycket mer information
finns på www.piep.se
MN
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Racerbygge på andra varvet
Bilen i år är en helt annan än den i fjor,
som inte riktigt lyckades i de sista momenten eftersom några nyckelkomponenter
levererades alltför sent. Egentligen kunde
det ha räckt att byta ramen. Men de c:a
25 deltagarna i gruppen har valt en annan
motor – även om det fortfarande är en
motorcykelmotor (från Honda) – och flera
andra, mer avancerade lösningar. Elstyrd
koppling och växling samt mer sensorelektronik hör dit i år.
Ungefär halva gänget är med på andra
året, vilket tillför erfarenhet till projektet.
– Vi har lärt oss sätta gränser och göra
ett tightare tidsschema. Vi har visat vår
ambition och fått respons från t ex sponsorerna. Vi är inte längre alltid tvungna att
ta den enklaste vägen, startsvårigheterna är
mindre och självförtroendet större, förklarar Pontus Fyhr och hans kamrater.
Ramen är klar tidigt i år, viktigt för
att mycket måste ändras efter hand för att
anpassas till olika delar.
är också fler program
representerade: Maskinteknik, Industriell
ekonomi, Teknisk fysik, Elektronik och
Teknisk design. Man har också fler företag
som sponsrar/samarbetar. Det finns också
en tjej med i gänget, ursprungligen var de
tre.
Trots att studenterna lägger ner massor
av tid på projektet menar de att ingen misslyckats med sina vanliga studier. I år får de
också akademiska poäng för projektet.
I mars deltog gruppen på Motormässan i Malmö. Man ställde ut både den
gamla bilen och det som fanns att visa av
den nya. Ett försök att få Kenny Bräck
att testa bilen misslyckades och inte
imponerade man heller på TV 5:s Peter
Sundfeldt .
Bland studenterna
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Foton: Mats Nygren

För andra året i rad ska en racerbil från LTH tävla på den klassiska
Silverstonebanan. Det sker 10–13 juli
i sommar i konkurrens med 78 andra
team i klassen. Tävlingen kallas
Formula Student och har en upplaga
i USA också.

Pontus Fyhr, Tommy Bager, Christian Lindén och Erik Osvaldsson poserar vid ramen till den
nya racerbilen.

LU racing-bilen från förra året har flera gånger deltagit i utställningar och skapat pojkdrömmar,
kanske om en framtid på LTH?

– Men många yngre förmågor fick upp
ögonen för civilingenjörsutbildningen
efter att ha varit i kontakt med oss, skrev
studenterna i nyhetsbrevet till sponsorerna.
– Allt kan givetvis hända men förutsättningarna ser bättre ut i år. De har en
stark administrativ grupp, flera praktiskt
kunniga killar och som sagt lite surdeg
av erfarenhet från förra året, konstaterar
ansvarige läraren Krister Olsson från
Institutionen för energivetenskaper.
Han betonar att övningen är överlägsen vanliga studier. Arbetet med konstruktion som inte bara stannar i datorn, med

samarbete med varandra och sponsorerna
ger en helt annan inlevelse och erfarenhet.
– Här kan man uppleva både att ens
beräkningar stämmer och att man har
tänkt fel och att grejen går sönder, säger
Krister Olsson.
I olika moment har han stöd av intresserade lärare från andra institutioner.
– Men det verkar finnas program som
inte förstår värdet av det här projektet och
inte vill underlätta för sina studenter att
medverka, beklagar han.
Följ projektet på www.luracing.com
M AT S N Y G R E N
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Hur mycket behöver
världen egentligen räddas?
– Världen kanske inte behöver så
mycket räddning som ni tror…
Utbildningen i ekosystemteknik
(W) firade tioårsjubileum under två
dagar i slutet av april. Mest publik
samlade miljödebattören Bjørn Lomborg (bilden) från Danmark, som i
kårhusets aula ifrågasatte det mesta
av det budskap om växthuseffekten
som Al Gore gjort sig berömd för.

Inte så att statsvetaren Lomborg förnekar
växthuseffekten eller riskerna med att
öka koldioxidhalterna i atmosfären. Men
i sina böcker ”Cool it” och ”The Sceptical Environmentalist” har han gått till
angrepp mot mycket av dagens standard
uppfattningar i klimatfrågan. Han menar
att åtgärderna måste vara bättre genomtänkta, inte beslutade i panik, och att
mycket av Al Gores och Sternrapportens
budskap är våldsamt överdrivet eller
ensidigt.
Exempelvis talas det om att fler ska dö
av värmeslag men inte att färre kommer att
frysa ihjäl. Inte heller nämner man att vi i
den rika världen redan minskar dödsfallen
genom aircondition. Städer som är betydligt varmare än omgivande landsbygd kan

f ö göras svalare genom att måla hus och
tak vita och plantera fler träd.
– Vi glömmer ofta att söka de enklaste
lösningarna.
– Till exempel kan Maldiverna rädda
sig undan en havshöjning med enkla

”Vi glömmer ofta
att söka de enklaste
lösningarna.”
lösningar som bara kostar 0,04 % av deras
bruttonationalprodukt. Och varifrån
kommer talet om sex meter högre havsyta.
Vad FN :s klimatpanel ”hotar” med är 30
cm fram till 2100, lika mycket som haven
stigit redan sedan 1860. Vem märkte det?
Att orkaner i USA orsakar större skador
beror på hur man bygger i utsatta lägen
med subventioner från försäkringsbolag i
stället för anpassat till orkanerna. Att göra
något åt detta är mycket enklare än att
åtgärda klimatet.
På liknande sätt är det enklare att bota

malariasjuka redan nu än att motverka
en liten ökning av malariafallen genom
oerhört dyra och långsamma åtgärder.
Lomborg ifrågasätter att vi ska lägga ner
enorma kostnader nu för en ”vinst” oerhört mycket senare.
Vidare pekade han på isbjörnarna där
Kyotoprotokollet kan rädda en björn per
år (av 22.000) medan vi skjuter 300–500
varje år!
– Det smartare sättet att hantera
problemet är att till 2020 utveckla ny grön
teknik som är billigare än fossil teknik.
Biobränslen dömde han ut som ett
jättemisstag, som hotar regnskogen och
skapar svält. Diskussionen blev livlig efter
denna och andra brandfacklor.
Jubiléet i övrigt bjöd på några studiebesök i Malmö och ett seminarium om
energialternativ som biogas och vindkraft.
Mårten Johansson som tog examen
(W) för bara ett år sedan och som nu
lobbar för biogasen inom organisationen
Biogas Syd. Tobias Karmstig och
Thomas Nilsson , nyligen W -studenter,
berättade om Eulos Vinds ganska småskaliga produktion.
M AT S N Y G R E N

Bästa kommunikatörerna
Den 24 april avslutades kursen i kommunikationsteknik där 18 av LTH s
forskarstuderande deltagit. Då avgjorde en jury vem som skrivit den
bästa populärvetenskapliga uppsatsen om sin forskning och priset gick
enhälligt till fysikern Jakob Löndahl (infälld) för artikeln ”Luftföreningar som fastnar i lungorna”.
En segrare skulle också utses för bästa poster, ett annat av
delmomenten i denna kurs. Segrare nu blev Thomas Parker
(bilden t.v.) från Internationella miljöinstitutet. På kursen övar
man sig också i muntlig kommunikation på både svenska och
engelska.
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Simrishamnsklass bäst i Skåne på teknik

makrame.se

Simrishamnsklassen, som först låg under,
lyckades sedan efter att ha skaffat sig ett
knappt övertag säkra segern på den sista
frågan som handlade att identifiera ett
litet djur på en stor förstoring. Klassen ska
därför försvara Skånes ära vid riksfinalen i
Lund 22 maj.
Alla de fyra klasserna som kom till sista
regionomgången hade gjort en hemuppgift, en mekanisk boll-upplockare som på
två meters håll kunde flytta åtta bollar till
en behållare. Detta löste alla lagen på olika
och fiffiga sätt men ingen lyckades fullt ut.
I semifinalerna blev lagen från Göinge
skolan 8A i Broby och Killebäckskolan
8B från Södra Sandby utslagna. Vinnarna
vann 7.500 kronor, andrapristagaren
5.000 och de båda fyrorna 2.500 kronor.
AKH0579 Annons 185x115 LTH 08-04-18
Priserna var sponsrade av Axis, Perstorp,

Foto: Mats Nygren

I Teknikåttans Skånefinal besegrade
ett lag från Nils Holgerssonsskolan 8
från Simrishamn Bjärehovskolan 8A
från Bjärred i en spännande final.

I vinnande laget tävlade Wilhelm Odelberg, Nikki Schmidt och Nadja Jonasdotter.

Sony Ericsson och Tetra Pak. Domare var
professorerna Per Warfvinge och Siv
Ahrné .
Tävlingarna startade 6 februari med
en omgång i skolsalarna där 390 skånska
klasser deltog (8.946 anmälda elever).
Den 14 mars kom de 16 bästa till LTH och
08.27 Sida 1
tävlade
tills bara fyra återstod, de fyra som

sedan kom tillbaka till regionfinalen. När
klassen ändå är i Lund bjuds eleverna på
förströelser och intressanta föredrag. Och
de får med sig ett minne hem från LTH ,
tillägger studieinformatör Eva Nilsson
som burit huvudansvaret för tävlingarna i
Lund sedan starten för 14 år sedan.
MN

DRA PÅ TRISSOR…
REDAN DAGS FÖR AKADEMISKA RODDEN!
Akademiska Rodden, Sveriges största och festligaste roddtävling, blir bara större och festligare. I fjolårets sydsvenska
uttagningar deltog drygt 60 student- och personallag, i år
räknar vi med ännu fler anmälningar.
Som vanligt inleds Akademiska Rodden med regionala
uttagningstävlingar. Därefter tävlar regionvinnarna i riksfinalen som i år för första gången hålls i Malmö.
Akademiska Roddens sydsvenska uttagningstävlingar
sker den 20 september i Malmö kanal. Det är alltså hög
tid att samla ihop laget, anmäla er senast den 30 maj och
börja träna. För anmälan och mer information,
besök www.akademiskahus.se
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Partnering bra byggform

Fint fysikpris Professor Claes Göran
Wahlström, Institutionen för fysik vid LTH, fick i
februari den Lindbomska belöningen av Kungliga
Vetenskapsakademin, värd 30.000 kronor. Detta
”för hans framgångsrika uppbyggnad av för
landet unikt terawattlasersystem och synnerligen
aktuella forskningsresultat med utveckling av
laserbaserad partikelacceleration”.

Möbelmässa i Milano För sjätte året i rad
ställde 31 av LTHs industridesigners ut arbeten
vid möbelmässan i Milano 16-21 april. För andra
året i rad skedde detta i en speciell lokal tillsammans med andra designskolor. För mer information se www.thatsdesign.it eller www.student.
lth.se/industridesign/galleri/utstaellningar/milano_08/.

Foto: Mats Nygren

Ola Andersson och Rasmus Johansson, just
6.000 kronor rikare strax före jul.

Lunds Byggmästareklubb har delat ut sina
traditionella stipendier till Ola Andersson och
Rasmus Johansson för deras examensarbete
”Partnering i byggsektorn”. De nybakade civilingenjörerna (V) får 6.000 kronor vardera. De har
gjort en enkät bland byggföretag som tillämpat
den relativt nya samarbetsformen partnering och
funnit att de flesta bedömer att den lett till ett effektivare arbete med färre konflikter. De har fått i
uppdrag av Byggherreforum att nästa år göra en
uppföljning av sin undersökning.
Ola och Rasmus gjorde sitt arbete höstterminen 2006 och har fått ett stipendium även från
Centrum för fastighetsföretagande. De arbetar
nu på Weidecke respektive Skanska. Handledare
var Kristian Widén, Avdelningen för byggnadsekonomi.

Kamouflerad klocka Karl-Johan Hjerling,
student i industridesign, blev glad när han under
sista året på LTH fick uppdraget att designa en
kamouflagemönstrad klocka åt Nooka i New
York. Hjerling praktiserade sedan på en annan
designbyrå i den stora staden, Studio Dror, och
hoppas kunna flytta dit när han är klar.
Guldregn över multistudenter McKinsey Award har delats ut till tre LTH-studenter,
som fick 30.000, 20.000 och 10.000 kronor.
För att få stipendiet ska studenterna visa hög ambition och initiativförmåga, goda studieresultat,
god samarbetsförmåga och prestationer utöver
studierna. Första pris fick Josefine Carlsson, bl
a ordförande i sektionen för industriell ekonomi
och f d tävlingsryttare.
Andra pris gick till Ted Albertsson som
kommersialiserat ett eget företag, ensam cyklat
genom Afrika och seglat över Atlanten! Dessutom har han med förstklassiga resultat studerat
industriell ekonomi vid LTH och finans vid ETH i
Zürich.
Tredje pris fick Nishant Fafalia, som studerar teknik och ekonomi parallellt i Lund med
fördjupning i ekonomi i Singapore parat med
stort engagemang i Hallands nation. Hedersomnämnanden gick dessutom till Karin Svensson på läkarprogrammet och juridikstudenten
Robert Tolonen.

TRAINEEPROGRAM PÅ SIGMA 2008
Måndagen den 25 augusti 2008 startar vi en ny omgång av vårt framgångsrika
traineeprogram. Sedan hösten 2006 har vi genomfört fyra fantastiska traineeprogram!
Ca 35 nyutexaminerade studenter har fått en bra start på sin Sigmakarriär genom
våra traineeprogram. Vi är intresserade av nyutexaminerad systemvetare/civilingenjörer
(eller motsvarande) som tar examen under våren eller sommaren 2008.
Som trainee hos oss får du chansen att utvecklas kompetensmässigt och växa in i
konsultrollen och företaget. Som person vill vi att du är ambitiös, nyfiken och sugen
på att lära dig nya saker. Du är också öppen, utåtriktad och gillar att jobba tillsammans med andra människor. Du behöver ha grundläggande kunskaper i programmering (t ex Java och/eller .NET) och databaser (t ex Oracle/Sql Server) och ska
behärska det svenska språket i tal och skrift.
Sista ansökningsdag är söndagen den 18 maj.
För mer information, kontakta Hans Dahlgren, personalansvarig på 040-662 20 00
eller Björn Lindell, ansvarig för traineeprogrammet på 040-662 20 00.

DIAMONDS

ARE AN IT CONSULTANT’S BEST FRIEND
Sigma vann Dataföreningens Diamant 2007
för ”det IT-företag som bäst förstår kundernas
behov” och nu har vi siktet inställt på att
upprepa bragden 2008.
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Leveranskostnader Tre andra duktiga Vstudenter vann pris med ett projektarbete, ”När
leveransen blir ett problem”. Priset delades ut
av Prolog Bygglogistik till sista års-studenterna
Clara Widerberg, Henrik Nilsson och Fredrik
Bergkvist. Bland annat visade de att felaktigt
levererade gipsplattor till ett bygge orsakade en
merkostnad på 6.600 kronor.
Nya post-doc-forskare Åtta post-doctjänster har fördelats på LTH. Följande forskare
får anställning på LTH och därmed möjlighet att
under två år helhjärtat satsa på sin forskning:
Martin Bengtsson, Elektrisk mätteknik Kaan
Bür, EIT, Karin Ericsson, Teknik och Samhälle,
Eva Frühwald, Bygg- och Miljöteknik, Lars
Nilsson, Livsmedelsteknik, Helena Persson,
Immunteknologi, Staffan Sjögren, Fysik, Sofia
Åberg, Matematikcentrum.
Spel om byggmaterial Prolog Bygglogistik var också inblandat när Veronica Olsson i
sitt examensarbete på väg och vatten konstruerade ett dataspel som lär ut ”lean production”
vid husbyggen. Om man inte tar hänsyn till i
vilken ordning och vid vilken tid man beställer material slutar det i en enda röra, ungefär
som i verkligheten. Lean Forum Bygg och SBUF,
Svenska byggbranschens utvecklingsfond,
stödde arbetet.

Kemiska jultomten En julkalender med ett
nytt kemiskt experiment varje dag. Vi kan slå vad
om att det aldrig har förekommit tidigare. Men
i december lanserades denna kalender via LTHs
hemsida, www.lth.se, och fick mycket uppmärksamhet. Bakom satsningen stod Alexander
Mirholm, bioteknikstudent, som stod framför
kameran och experimenterade, och Ulf Ellervik,
docent i organisk kemi.
– Genom kalendern vill vi sprida budskapet att
kemi är kul. Ingen verkar tycka att kemi är särskilt
spännande längre, sa Ulf Ellervik till tidningen
Metro. De arbetar också inom universitetets
femteklassprojekt.
Nya EU-avtal Nu har Lunds universitet slutit
de första två avtalen inom EUs sjunde ramprogram. Forskningsprojekten ArtistDesign och
DIAdvisor vid LTH och medicinska fakulteten får
sammanlagt närmare 760 000 euro. Projektet
ArtistDesign - Design for embedded systems
handlar om datasystem som på olika sätt
samverkar med sin omgivning och som finns i
exempelvis bilar, DVD-spelare och mobiltelefoner.
Vid Lunds universitet deltar professor Karl- Erik
Årzén med flera från Institutionen för reglerteknik. I projektet DIAdvisor medverkar Rolf
Johansson vid Institutionen för reglerteknik
och Mona Landin-Olsson från Institutionen för
medicinska vetenskaper. Deras forskning går ut

på att diabetessjuka på egen hand ska kunna
mäta sitt blodsocker genom andra mätmetoder
än blodprov.
Lantmätararbeten Lina Knutsson,
Emil Bergsten och Daniel Josefson från LTH
har belönats av Fastighetsägarna Syd för sina
examensarbeten i lantmäteri. Lina Knutsson har
skrivit Framgångsfaktorer för hållbar utveckling
av stadskärnor, som belönades med 14 000
kronor. Emil Bergsten och Daniel Josefson har
skrivit Hyressättning enligt Malmömodellen, som
belönades med 12 000 kronor.
I Sveriges Ingenjörers styrelse Teknologen Sophia Bonnevier Dudzik, Lund, har valts
till styrelseledamot Sveriges Ingenjörer under
två år. Hon är född 1983 och pluggar industriell
ekonomi vid Lunds tekniska högskola och är
nu med bland de 15 fackligt mest inflytelserika
ingenjörerna i Sverige. Förbundsordförande Ulf
Bengtsson, Sony Ericsson Mobile Communications kommer också från Lund
Nya professorer Mehri Sanati har utsetts
till professor i bioenergiteknik från 1 december
2007 vid Institutionen för designvetenskaper.
Det är en överflyttning från Växjö universitet.
Befordrade till professorer är Everth Larsson,
transportteknik, och Torleif Dahlin, teknisk
geologi, båda fr o m 7 februari.

En global spelare
på ERP-marknaden
Vi levererar affärsapplikationer på 20 språk till över
4000 kunder i mer än 40 länder. Gemensamt för alla
våra lösningar är att de förenklar våra kunders processer
och hjälper deras företag att bli mer lönsamma.
Vi strävar efter att vara enkla att arbeta och göra affärer
med. Läs mer på www.lawson.com

Lawson – Simpler Is Better
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Månbas planerad 15 studenter i industridesign från LTH deltog i
årets version av S.T.A.R. Design. De har gjort elva projekt kring NASA:
s planer på en permanent månbas från år 2020. Veckan före jul slutredovisades projekten inför bl a NASAs chefsarkitekt Larry Toups.
Det skedde på Chalmers i Göteborg eftersom projektledaren Maria
Nyström numera är adjungerad professor där och projektet håller på
att utvecklas till ett samarbete med även Chalmers.
Exjobbet gav pris – och fast jobb Tobias Lennartsson
från Hyltebruk, avslutade sin utbildning i väg och vatten med ett exjobb hos företaget EAB i Smålandsstenar. Det behandlade problemet
om hur man ska minska vibrationerna i lätta bjälklag vid den typ av
metallbyggen som EAB utför. Av SBI fick han pris för bästa examensarbete inom stål och hos EAB, där han också sommarjobbat, fick han
anställning
Pedagogisk konferens Den femte pedagogiska inspirationskonferensen vid LTH äger rum den 23 oktober i höst. Som vanligt
är syftet främst att öka möjligheterna till samverkan och utbyte av
pedagogiska erfarenheter lärare emellan. Mer information om konferensen finns på www.lth.se/genombrottet.
Bästa exjobben i Helsingborg
Tekniska Föreningen i Hälsingborg har delat ut stipendier för de bästa
examensarbetena vid Campus Helsingborg. Rafael Rodak och Magnus Bergström vid LTH Ingenjörshögskolan fick ett för sitt arbete att
koppla ihop ett modernt dataspel med Saabs militära träningsystem.
Martin Edebol belönades för att han fått in väderinformation i

ett övervakningssystem åt företaget Radius för t ex pumpstationer.
Katharina Thullner hade gjort en undersökning av den ganska anonyma miljön runt Historiska muséet i Lund. Det mynnade ut i förslag
om nya sittmöjligheter och plats för en uteservering samt ny väg till
huvudentrén.
Branislav Kuzmanovic belönades för att åt NCC ha undersökt
vilka krav på en öppen informationsplattform som ett CAD-program
uppfyllde. Emma Thorén hade studerat konsultens roll i energihushållningen, närmare bestämt hur ett radhusområde i Viken uppfyllde
Boverkets nya krav och lagen om energideklaration. Två marin
biologer belönades också.
Farliga gummihandskar AFA Försäkring har beviljat docent
Ola Bergendorff vid LTH 2,1 miljon kronor för att studera vilka
allergena ämnen som finns i skyddshandskar av gummi och i vilken
omfattning dessa tas upp av huden och startar allergiska reaktioner.
Bakom detta ligger en av våra snabbast ökande överkänslighetsreaktioner. Bergendorff är docent i organisk kemi och verksam vid
hudklinikens allergiavdelning vid Lunds universitetssjukhus.
Pastörisering utan värme Pastair är ett Ideonföretag med
en ny metod att pastörisera livsmedel utan att använda värme. I
mars fick de Ideon Agri Foods innovationsstipendium på 20.000
kronor. Metoden som är energisnålare än värmemetoder testas redan av Skånemejerier i deras juiceproduktion. I maj presenteras ett
examensarbete som görs i samarbete mellan LTH och Ekonomihögskolan för att verifiera om den nya metoden blir kostnadseffektiv
och energivänlig.

Mötesplats
för möjligheter.
Södra är ett företag som är fullt av dynamik, möjligheter och växtkraft.
Här möts tekniker, kemister, jägmästare, civilingenjörer, operatörer,
marknadsförare, skogsingenjörer och många andra yrkesgrupper. I mötena mellan medarbetare, marknader och kunder uppstår hela tiden
nya möjligheter till utveckling.
All vår verksamhet utgår från den växande skogen och från plantering,
skogsvård och avverkning. Virket är själva förutsättningen för vår industriella verksamhet. Södra är idag ett av de ledande företagen i världen
för tillverkning av pappersmassa. Vi tillhör även en av Europas största
inom trävaror och är ledande i Sverige för tillverkning av biobränsle.
Vi arbetar långsiktigt, är lyhörda för våra kunders önskemål och har
höga ambitioner när det gäller våra medarbetares utveckling.
Södra - ett företag som fortsätter att växa in i framtiden.

www.sodra.com
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Alla tjuvar upptäcks Ett stöldskydd som avslöjar tjuven genom att lufttrycket ändras. Det har professor Sten Wandel, teknisk
logistik, vid LTH uppfunnit och lanserat via företaget Secure Logistics.
Principen är den att varan läggs i lufttät försegling med undertryck.
Om lufttrycket ökar, t ex för att någon öppnat förpackningen, slår en
sensor larm via rfid-teknik. Larmet kan sedan starta en videokamera,
låsa dörrarna, starta ett ljudlarm eller kalla på väktare. Till hösten
hoppas företaget ha en färdig produkt på marknaden.
Tål sandstränder stormar? Svenska kuster drabbas allt
oftare av erosion och kraftiga översvämningar, s k överspolning. Nu
har några LTH-forskare utvecklat ett analysverktyg för att ta reda på
hur utsatt en viss kuststräcka är för överspolning och vilka konsekvenserna kan bli. Med den kan t ex människor som bor i attraktiva
strandnära områden eller kommuner, som behöver planera skydd, få
veta hur utsatt kustområdet är.
I Sverige ligger landets södra och sydvästra kuststräckor i riskzonen att drabbas av överspolning, framförallt sandstränderna i Skåne,
Halland, Öland och Gotland.
Redskapet har utvecklats av Chantal Donnelly, som nyligen disputerade om hur överspolning uppkommer och påverkar
landskapet och hennes handledare Magnus Larson. Genom att
studera och göra en samlad bedömning av kustens topografi, bl a
höjdskillnader mellan sanddynor och kusten sluttning, går det att
få fram en god uppskattning om hur sårbart området är och vilka
följderna kan bli.

Prisade av Sparbankstiftelsen Skåne I brist
på examenshögtid vid LTH
under höstterminen passade Sparbankstiftelsen Skåne
genom Ulf Karlström
passat på att före jul dela ut
traditionella stipendier till
bästa examensarbeten.
Design Management
var ämnet för Sara Gottschalks arbete i industridesign, som belönades med
25.000 kronor. Hon har
gjort en analys av företaget
Di Luca & Di Luca med varumärket Zeta. För detta utformade hon en
designfilosofi och en strategi som innebar förslag om en specialbutik.
”Från teori till praktik – Design management i teori och praktik tolkat
av en industridesigner”, heter hennes arbete med handledare Lisbeth Svengren. Joakim Fagerudd och Henrik Jönsson belönades
med samma summa gemensamt för sitt examensarbete, ”Evaluation
of Bucket Brigades – A next generation order of picket strategy”. De
hade vid utbytesstudier i Georgia Tech hittat en i Sverige ny form för
organisation av plockarbete i lager och studerat detta vid sju svenska
företag, av vilka några införde det. Stig-Arne Mattsson, Teknisk
logistik, handledde arbetet.

Foto: Mats Nygren

Bilden: Glada pristagare, fr v: Henrik Jönsson, Sara Gottschalk och
Joakim Fagerudd.

Vill du växa med oss?
Vill du vara med och utveckla framtidens teknik? Söker du en internationell
arbetsmiljö med kunniga och engagerade medarbetare? Lockas du av
stimulerande arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter? Då ska du
höra av dig till oss.
Beijer Electronics är ett expansivt företag inom automation. I vårt utbud ingår såväl
egenutvecklade produkter som agenturprodukter från världsledande leverantörer.
Sedan starten 1981 har vi vuxit till en framgångsrik koncern som omsätter över en
miljard och har drygt 600 anställda globalt. Kunderna finns inom de flesta branscher,
t ex tillverkningsindustrin, infrastruktur och skeppsnäringen. Vi har vår bas i Malmö
och kontor runt om i världen.
Vår ambition är att fortsätta bredda oss geografiskt och tekniskt. Vill du växa med oss?

www.beijerelectronics.se
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Alla branscher har
sina drömjobb.

Skapa ditt.
Cybercom+You
Drömjobb serveras sällan på silverfat.
Snarare uppstår de i möten mellan
människor med idéer och utmaningar
företag står inför.
På Cybercom skapas drömjobben av
människor som kan och vill mycket.
Samtidigt som vi lyckas forma en
må-bra-kultur. Vi har kul, utvecklas,
delar med oss och utvecklar andra.
Så har Cybercom fått ett bra rykte
och spännande uppdrag.
Vad händer när du börjar?

Starta händelseförloppet här.

www.cybercomgroup.se/plusyou
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