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Åh, ett sånt party!
Bilaga: Jubiléet i bilder
Datateknik mot cancer

Nu är vi
snart 50+
LTH:s jubileumsår börjar lida

mot sitt slut. Det har sannerligen varit ett händelserikt år.
Vi har använt året till att befästa vår gemenskap inte bara mellan oss som verkar
på LTH just nu utan också med dem som tidigare
varit knutna till oss på olika sätt – som studenter,
som forskare, som lärare, som administratörer eller
som samarbetspartner.
Tack vare Skotte Mårtensson och Mats Nygren
har vi fått LTH:s femtio första år på pränt. När man
passerat femtio glöms skrönorna och historierna lätt
bort och man blir historielös. Jag är stolt över vår
historia – och att vi fick den dokumenterad.
Under året har vi träffat många gamla vänner vid
jubileumsseminarier, vid jubileums-middagar, vid jubileumsspex, vid jubileumsfester, etc, etc. En av våra
highlights var definitivt vår alumnifest. Visserligen
har 25.000 studenter lämnat LTH under åren och
vi har en databas med 8.000 alumner registrerade,
så visst hade vi kunnat förvänta oss en del anmälningar. Men med vår erfarenhet från 40-årsfesten,
som ställdes in p g a av för få anmälningar, hade
vi skruvat ner förväntningarna. Den slutliga festen
fick flyttas till Viktoriastadion med 1.600 deltagare
under en fantastisk kväll. Tack alla ni som kom. Ni
har skapat ett tryck på oss att förvalta och utveckla
alumnernas intresse för oss.
Det som gör alumniarbetet extra viktigt just nu är
Högskoleverkets förändrade kvalitetsutvärdering av
högre utbildning. Mycket har diskuterats om denna.
Den har ju t o m fått en universitetskansler att avgå.
Den nya utvärderingen kommer att fokuserar mer
på resultat och mindre på process. Det innebär i sin
tur att man koncentrerar sig på ”Learning outcomes”. Dessa kommer att domineras av utvärdering
av kvaliteten på examensarbete liksom avnämarnas/
alumnernas uppfattning av utbildningens kvalitet i
relation till de arbetsuppgifter de har. Detta ställer
krav på en tätare kontakt med våra alumner. Det
kommer att vässa vår utbildning både till innehåll
och form.
Nu går vi framåt mot en hisnande framtid. En del
av vår strategi är ganska självklar. Jag brukar säga att
”vi bygger ett CERN i Lund”. Om 4–5 år är MaxIV
i full drift. Om 10 år är ESS nästan klart. Då firar vi
sextioårsjubileum!

Anders Axelsson – Rektor, LTH
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Arkitekterna gjorde comeback efter 15 år
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TILLBAKA FRÅN
BÖCKERNAS VÄRLD
på LTH präglats av
att Lunds Tekniska Högskola fyllt
50 år.
Inte minst för egen del har det
präglat livet då jag fick chansen att
tillsammans med veteranen Skotte
Mårtensson gräva ner mig i valda
delar av denna 50-åriga historia
under ett helt år. Det var mycket
intressant att få träffa pionjärer
och studera teknologtidningar och
skapa sig en bild av en högskola som
för mig mest låg i pereferin under
mina egna år vid Lunds universitet
och mitt senare arbete på en dagstidning i Lund.
Arkivmaterialet från LTH:s
barndom visade sig vara ganska
magert. Kansliflyttarna har kanske
varit många. Nu hoppas Skotte och
jag att vårt insamlade material ska
förbättra läget något till nästa gång
som historien ska skrivas.
Det blev till slut oerhört arbetskrävande att ro hela skutan i land.
2011 har för oss

Mitt deltidsarbete blev i flera
månader till
mer än heltid
och semesterveckor rök,
men till sist
hade vi pusslat
ihop och rättat
alla texter, valt ut bilder bland mer
än 2.000 inscannade sådana och
försett dessa med bildtexter. Att det
sedan blivit fel i några få av dessa är
kanske förståeligt.
Detta jubileum präglar även detta
nummer av LTH-nytt, där jag under höstterminen tagit över rodret
från min energiske vikarie Anders
Frick. Tack för du hållit skutan på
rätt kurs, Anders!
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Så fungerar QR-koder:
Ta ett foto på QR-koden med hjälp av
din mobil eller surfplatta. Då skickas du
direkt till rätt plats på nätet. För att det
ska fungera behövs en QR-kodläsare.
För iPad och iPhone finns till exempel
programmet Scan och för Android finns
bland annat QR Droid och Barcode
Scanner. Googles eget mobilprogram
Google Goggles fungerar också bra.
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Kinas 36-miljonersprogram

KINAS 36-MILJON

Planeras med utbildningsstöd av a

I Kina har bostadsbyggandet exploderat under de senaste decennierna, men det har varit ett helt kommersiellt byggande med köpelägenheter för dem som har råd. När Kina nu beslutat att genomföra ett miljonprogram med sociala förtecken, så handlar det om att bygga 36 miljoner nya lägenheter. Och då tar man
hjälp från Lund med inspiration och intern utbildning.

och bostadsutveckling
och arkitektbyrån FOJAB deltar i jätteprojektet. De
ska utbilda nyckelpersoner och vara med och utforma
bostäder som pilotprojekt i några större städer.
Bordet stod dukat med termosar och småkakor när

Både Avdelningen för boende

Lund på en kurs 1996! Med vid bordet sitter forskare
från avdelningen med föreståndaren Johnny Åstrand i
spetsen, några andra intresserade gäster samt representanter för FOJAB Arkitekter.
I nio dagar vistades den kinesiska delegationen i

Ett gruppfoto på den kinesiska delegationen med svenska värdar i A-huset.

avdelningen bjöd in sina kinesiska gäster i september.
Det påminde starkt om de otaliga konferensbord där
”våra kära svenska gäster” fick bänka sig under mitt eget
hittills enda besök i Kina – för 33 år sedan. Då reste jag
runt med Svensk-kinesiska vänskapsförbundet.
Men nu handlar det alltså om att bygga bostäder åt
fattiga och medelinkomsttagare, som hamnat utanför
bostadsmarknaden i Kinas stora städer, där 80 procent
av bostäderna numera köpes.
Om detta berättade arkitektprofessor He Jiangqing
vid Kinas nationella tekniska forsknings-center för
mänskliga bosättningar, CNERCHS, vid mötet i det
nyrenoverade A-huset.
Hon hade kommit hit med en delegation på tolv
experter som är med och planerar denna jättesatsning.
Hon berättade att hon utbildats vid denna avdelning i
4

Skåne och Danmark. De unga kineserna mötte arkitekter och forskare i A-huset och besåg VR-labbet samt
bostadsområden i Lundatrakten. FOJAB Arkitekter
visade flera andra projekt i regionen och ett energieffektivt bygge i Löddeköpinge ritat av Zoltan Kiss.
Man besökte äldreboenden i Lund och Köpenhamn,
såg Turning Torso och träffade representanter för HSB.
Delegationens medlemmar är till störta delen unga,
de är arkitekter, landskapsarkitekter, ekologer eller
ingenjörer som representerar ett bostadslaboratorium,
flera med doktorsexamen, och givetvis engelsktalande
och uppkopplade med moderna smartphones.
He Jiangqing förklarade bakgrunden för 36-miljonersprogrammet med Kinas stora folkökning samtidigt
med en kraftig urbanisering. Samtidigt börjar Kinas åldersstruktur/profil allt mer likna en svamp med många
LT H - ny t t n u m m e r 2 • 2011
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arkitekter från Lund och LTH
åldringar. Äldreboenden finns knappast. Bostadsbristen
bekämpades första gången redan på 50-talet men sedan
dess har befolkningen flyttats om till framför allt tre
expanderande områden. Bostadsmarknaden har blivit
helt kommersiell. Familjestorlekarna minskar.
– I senaste femårsplanen har man fattat beslut om
att bygga 10 miljoner bostäder i ”public housing”, till
2015 ska det bli 36 miljoner. Men detta täcker bara en
mindre del av behoven. Vi hoppas att de lösningar som
behövs ska hittas via den lokala praktik som vi utvecklar, sa He Jianqing.
– Om vi ska nå målet om en boendeenhet per tio invånare under 2020-talet måste vi börja forskningen nu.
Pilotprojekt ska startas i några städer och trainees
får två–tre år på sig att utveckla lokala policies. Dit hör
även alltså att lösa behovet av bostäder för äldre, vilka
nu nästan alltid bor med den yngre generationen.
Kvalitetskontroll ska göras av en lång rad parametrar
för säkerhet, inomhusmiljö, utomhus-miljö, energi och
hållbarhet. Förutom en lång rad kinesiska myndigheter
och organisationer berör projektet även UN Habitat.
– Det råder ett stort intresse för forskningens resultat
i Kina. En drömvärld för svenska forskare, konstaterade
Johnny Åstrand.
Bakgrunden till att LTH-avdelningen fått detta uppdrag är att man genom åren haft 50–60 kinesiska kursdeltagare på sina Sida-finansierade kurser, allra aktivast
av dessa var He Jiangqing som deltog redan första året
1996. Hon bjöds då med till FN:s andra habitatkonferens i Istanbul, där hon introducerade Johnny Åstrand
för dåvarande bostadsministern i Kina.
– Jag besökte Peking första gången 1998 och har haft
regelbunden kontakt med henne sedan dess, berättar
han. Hon kände till det utbildningsarbete vi gjort i
Latinamerika och vid FN:s World Urban Forum i Nanjing 2009 deltog hon i en välbesökt paneldebatt, som vi
anordnade. Jag besökte Peking förra året i november för
att utreda förutsättningarna för ett samarbete.
Li Xinggang, kollega till He Jianqing och huvudarkitekt för Pekings olympiastadion, ”The bird-nest”, var
deltagare i kursen ”Shelter Design and Development” i
Lund 2009. Rachelle Navarro-Åstrand på FOJAB var
hans handledare. Li Xinggang bjöds in till Malmö för
att föreläsa för FOJAB:s medarbetare. En delegation
från FOJAB besökte sedan Kina 2010 och Li Xinggang
kom att samarbeta med FOJAB i tävlingen om Max
IV-labbet, som de vann tillsammans med Snöhetta och
nu pågår projekteringen.
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Li Xinggang, en av arkitekterna bakom Fågelboet”, Olympiastadion i
Peking, är vidareutbildad på LTH och har ritat den blivande MAX-IVbyggnaden!

På ett symposium i juni bjöds både Johnny Åstrand,
hans kollega Laura Liuke och FOJAB med Rachelle
Navarro-Åstrand och Kjell Adamsson in till Kina och
då skrevs ett ”memorandum of understanding”. En
checklista utformas nu med flera olika nivåer hos pilotprojekten med allt från energiförbrukning till service.
Utbildningen ska starta nästa år och börja med två
veckor i Lund. De utvalda deltagarna ska under kursens
gång arbeta med sina städers pilotprojekt. Kursen avslutas med en uppföljningskurs i Peking.
Kurserna bygger på de erfarenheter som avdelningen
byggt upp under många år med kurser i Latinamerika
med stöd av Sida, men nu sker det sannolikt som ren
uppdragsutbildning utan Sida-stöd.
Fortsättning följer på nästa sida >>

Snabbväxande städer
Apropå städer i Kina berättar professor Rolf Johansson, Reglerteknik vid LTH, om ett besök i Shenzhen,

dit cirka hälften av världens mobiltelefoniproduktion är
förlagd och känd för en självmordsvåg bland arbetarna
på FoxConn, Apples tillverkande underleverantör.
”Staden började byggas den 1 maj 1980 och existerade ej före detta datum. Nu har Shenzhen mer än
12 miljoner innevånare och fina modernistiska höghus,
breda gator och stora parkytor; kort sagt en planekonomisk vision förverkligad.”
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mest handlade
om spontanbyggeri på marken handlar det här om
storskaliga projekt med 20–30 våningar höga hus.
Lägenheterna är idag ofta av en och samma storlek,
så där finns en detalj att jobba med. Enkla bostäder
för de fattiga men också något mer påkostade
”affordable houses” ingår i projektet.
– Det politiska budskapet nu i Kina är att prioritera säkerheten. I byggsektorn gäller det både bygget
och att huset står pall i jordbävningar. Energi och
komfort är andra saker som vi svenskarna kan lära
ut. Social segregering och trafiklösningar är andra
frågor. Nya områden i Kina planeras med enorma
parkeringsplatser under husen och det gäller för
Lundaarkitekterna att ifrågasätta denna våldsamma
tilltro till bilismen, säger Johnny Åstrand.
Det byggs och rivs enormt mycket i Kina, en stor
del av det sociala byggeri som planeras är kompensation för rivna kvarter. Bostadsytan och standarden
har ökat mycket liksom bostadsspekulationen. En
ny, fullt modern lägenhet, som Johnny Åstrand
besökte i Nanjing 2008, kostade då 18.000 yang per
kvadratmeter med full standard. Elförbrukningen
var dock begränsad till 3.000 Watt.
Det råder stora regionala skillnader. Tiden har
ofta stått stilla på landsbygden där folk lever på
1.000 yang om året medan en ny lägenhet, centralt
belägen i Peking, kostar 30.000 yang per kvadratmeter.
Medan byggeriet i Latinamerika

MATS NYGREN

He Jianqing och Johnny
Åström, två huvudpersoner
på mötet i Lund.

Iskalla experim
I rummet är det tjugo minusgrader och två läkarstudenter ligger på golvet klädda i tunna underställ. Deras kroppar skakar av kylan. I högtalarna
hörs Bruce Springsteen och trots den extremt kalla
miljön och huttringarna ser de ut att ha ganska
trevligt.

klimatlaboratoriet på Institutionen för designvetenskaper. Här finns
en värmekammare som kan nå en temperatur på 60
grader och en kylkammare som kan gå ner till minus
50 grader. Under ett par år har läkarna och forskarna
Otto Henriksson och Peter Lundgren kommit hit från
Umeå universitet för att bedriva studier i klimatlaboratoriet. De är båda intresserade av sjukvård i klimat och
områden som saknar närhet till den ordinarie vården.
Med sin forskning vill de hitta sätt att förbättra och
utveckla vården som görs direkt på olycksplatser eller
under transporter till sjukhus.
– Det är oerhört bra förutsättningar här i Lund, säger
Otto Henriksson. Vad jag vet har inget annat universitet i Sverige ett klimatlaboratorium likt detta, säger
han.
Läkarstudenterna som ställer upp som försökspersoner går vid flera olika tillfällen in i kylkammarens tjugo
minusgrader, både i blöta och torra kläder. För att få
timmen i kammaren att gå fortare lyssnar de på musik.
De förses med temperaturmätare i matstrupen, i öronen
samt på fingrar och tår. Hur hud- och kroppstemperaturen förändras hos dem följs noga.
Ju längre tid som går desto kraftigare blir huttringarna. Huttrandet är en reflex hos kroppen för att hålla
uppe kropps-temperaturen eftersom muskelsammandragningarna genererar värme. En annan av kroppens
försvarsmekanismer är att de yttre kroppsdelarna, som
fingrar och tår, får ett minskat blodflöde.
Läkarstudenterna är försökspersoner i

Isabelle Glans och Nils Wetterberg på plats i kylkammaren.
Foto: Erik Andersson
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ment i IKDC:s klimatlabb
Det minskade flödet gör att värmen sparas inne i kroppen och kroppstemperaturen hålls uppe. Istället blir
armar, ben, fingrar och tår snabbt nedkylda. För att inte
riskera lokala kylskador har försökspersonerna mössa,
vantar och sockar på sig.
– När kroppens försvarsmekanismer fungerar kan
man hålla kroppstemperaturen ganska länge, säger
Otto Henriksson. Om huttringen är utslagen på grund
av sjukdom, skador eller utmattning sjunker temperaturen fortare, berättar han.
Förutom att studera olika isolerande material utvärderar Otto Henriksson och Peter Lundgren också en
skattningsskala för upplevelsen av kyla och om den har
ett samband med hur hud- och kroppstemperatur och
huttring förändras.
Hur mycket patienten själv känner att han eller hon
fryser kan ha stor betydelse för patientens upplevelse av
omhändertagandet och är därför en viktig parameter
att utvärdera i samband med vård i kall miljö. Därför
får försökspersonerna var femte minut ange hur mycket
de fryser på den tio-gradiga skattningsskalan.

– Det var väldigt kallt i kylkammaren, säger Isabelle
en av försökspersonerna. För mig var den första
gången värre, kanske för att jag inte var beredd på hur
kallt jag verkligen skulle uppleva det. Trots att min
kroppstemperatur låg på 37 grader när jag kom ut ur
kylkammaren tyckte jag ändå att jag frös outhärdligt
mycket, berättar hon.
När en timme har gått kommer försökspersonerna ut
från kylkammaren. De sitter på varsin stol och mätutrustningen plockas bort från dem. De är ordentligt
nedkylda och ser fram emot en varm dusch. Bruce
Springsteen hörs fortfarande i högtalarna.
– Det underlättade absolut att ha musik! Det ledde
till någon form av lugn trots kylan, säger Isabelle Glans.
Glans,

JESSIKA SELLERGREN

Vill du veta mer?
Se filmen från klimatlaboratoriet på Lunds universitets
youtube-kanal: youtu.be/gCmmUpDrWys
Otto Henriksson och Peter Lundgren disputerar båda
inom området ”prehospitalt omhändertagande i kall

Försöksperson i kylkammaren.

miljö” den 16 maj 2012 på Enheten för kirurgi vid

Frosten syns tydligt på tröjan.

Umeå universitet.

Foto: Otto Henriksson
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Annika Mårtensson brinner för utbildningskvalitet
Efter ”Smålandsligan” kommer det nu fler skånska inslag i
LTH:s ledning. I varje fall är nästa
prorektor, Annika Mårtensson,
uppväxt i Tryde utanför Tomelilla
– och det hörs.

och ur-Skåning,
säger hon.
Från årsskiftet tar hon över uppdraget som prorektor vid LTH men
med en annan profil än företrädaren.
Annika Mårtensson blev civilingenjör i väg och vatten på LTH
1980, var forskarstuderande inom
konstruktionsteknik fram till 1992
och blev professor i konstruktionsteknik 2003. Som forskare är
klimatpåverkan och tidsberoende
effekter på bärande konstruktioner,
med fokus på träkonstruktioner –
hur de beter sig med tidens och kli– Jag är ur-LTH:are

matets påverkan – hennes område.
– Jag är nog en teoretiker, samtidigt som vi på avdelningen har
samverkan med byggbranschen,
säger hon.
Men hon har med åren också
engagerat sig allt mer i grundutbildningen. På slutet av 90-talet blev
hon ansvarig för Väg och vattenprogrammet och 2002 ledde hon
tillsammans med Gerhard Barmen
omläggningen av V-programmet.
2008 blev hon ordförande för utbildningsnämnden.
Till det kan läggas att Annika
sedan ett år också är avdelningsföreståndare. Det uppdraget lämnar
hon nu över till Miklos Molnar.
– Man ska komma ihåg att det
bara är en deltidsuppgift att vara
prorektor, det får finnas gränser för
hur många uppgifter man tar på sig.
Som prorektor kommer hon att
ha en annan tyngdpunkt i jobbet än
företrädaren Ulla Holst, som ansvarat främst för forskningen.
– Jag bli rektors ställföreträdare
och måste hänga med lite i allt
men tyngdpunkten blir säkert på
grundutbildning och på forskning i
samhällsbyggnad. Ulla Holst kommer under en tid att fortsätta ha
ansvar för forskarutbildningen.
Och som vicerektor kommer Per
Warfvinge att ha översyn över både
grundutbildning och internationalisering.
Annika anser att utbildningsprogrammen måste skapas med en
helhetssyn utifrån studenternas och

avnämarnas (industrins och samhällets) behov, inte i en kamp mellan
avdelningar om olika kurser.
– Att ha goda kontakter med
de grupperna är oerhört viktigt i
arbetet med kvaliteten på programmen. Men man ska inte heller lyssna
för mycket på industrin. Samverkan
mellan programmen kan säkert bli
bättre. Studenter och lärare måste
diskutera hur det ska utföras för i
framtida yrkesliv kommer de att
träffas över gränserna – som till
exempel arkitekterna och byggingenjörerna.
Samverkansvinster finns att
göra men det tar tid. När man har
gemsamma möten så inser alla det
men man har inte tid att prioritera
sådana samarbeten som t ex programledare. Det är synd.
Annika tyckte att hon skulle ta
chansen att påverka när hon blev
tillfrågad av valberedningen.
– Efter treårsperioden får både
jag och verksamheten utvärda mitt
arbete och fatta beslut om fortsättningen.
Annika är sambo med professor
Sven Thelandersson och har två
barn i tonåren och bor i Lund. Hon
hinner inte med någon ”fritidsintressen” förutom familjen, men
orienterade tidigare med Sven.
– Jag är ingen morgonmänniska.
Ring inte mig halv åtta på morgonen, då vet jag inte var jag är.
MATS NYGREN

Treschow leder LTH:s styrelse
är Michael Treshow från
årsskiftet 2011/2012. Han tog examen i kemiteknik vid
LTH 1970 och har sedan haft en rad topposter inom
svenskt näringsliv som vd för Atlas Copco och Elektrolux, styrelseordförande för Eriksson, Svenskt näringsliv,
Institutet för näringslivsforskning samt Unilever.
Nya allmänrepresentanter i styrelsen blir också Gunilla Kronvall från Sandellsandberg arkitekter och Jan
Sternby från Gambro. Som lärarrepresentanter i styrelNy styrelseordförande på LTH
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sen valdes Gerhard Kristensson, Solveig Melin, Gerd
Johansson, Cintia Bertacci Uvo samt Peter Rådström.
218 av 454 röstberättigade deltog i valet på LTH till
styrelse och ledning. Resultatet blev alltså att rektor
Anders Axelsson omvaldes medan Annika Mårtensson
valdes som ny prorektor efter avgående Ulla Holst. Både
Lars Montelius och Göran Sandberg fick en del röster
som rektorskandidater.
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JULKLAPP

Jubileumsboken kostar 200 kronor, kan beställas hos
info@lth.se och sedan antingen hämtas i infodisken eller
skickas ut till en portoavgift om 75 kronor.
Det går också att beställa och betala boken med Visa eller Mastercard
via luccp.adm.lu.se Då krävs det att man manuellt skriver in beloppet
275 kronor (bok + porto) och anger att det är LTH:s jubileumsbok
man beställer. Viktigt också att man anger mottagarnamn, adress,
postnummer samt ort.
Boken säljs också på Vattenhallen, hos KF Sigma i Studiecentrum, hos Turistbyrån vid Stortorget och hos
Lunds Bok och Papper mittemot stationen.
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Datorteknik i kampen mot cancer
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Datorteknik i kamp
Datateknik kan hjälpa medicinen en bra bit på vägen mot bland annat en bättre cancervård, behoven är
stora. Vid LUCAS-dagen i oktober avslöjades planerna att bygga ut cancervård i hemmen för patienter
som får palliativ, lindrande vård i livets slutskede.
I slutet av november kom så beskedet att projektet får stöd med 10 miljoner kronor av Vinnova. Med annan finansiering finns det 22 miljoner att arbeta med och slutmålet är att kommersialisera resultatet.

LTH hade huvudansvaret för datavetarnas traditionella företagsdag när den
i år hade temat medicinsk teknik. Han är en av de få
datavetare på LTH som mer eller mindre specialiserat
sig på medicinska tillämpningar och vill sprida modern
kommunikationsutrustning till sjukvården.
Kirurgchefen Carsten Rose gästade LTH och berättade inledningsvis att vi kan räkna med en fördubbling
av cancerfallen fram till 2030, det betyder att varannan
människa i Sverige i vår åldrande befolkning förr eller
senare får en cancerdiagnos. Dock ökar inte dödsfallen
lika snabbt, men minst var tredje person riskerar att dö
av cancer även i framtiden.
– Kostnaderna för samhället kommer att stiga från
60 till 300 miljarder, vi måste alltså göra något år
denna tunga vård, en del av lösningen kan vara vård i
hemmen med hjälp av modern teknik och mobila team,
sa Carsten Rose (bilden nedan).
När han frågade publiken ”var vi vill dö i cancer”
valde alla alternativet ”hemma”. Och på den punkten
kan vi få vår vilja igenom. Hospis är en inrättning på
väg ut, trodde Rose.
För den nya hemvården vill Carsten ha en läsplatta
för kommunikation mellan patienten och vårdens nya
mobila team, den ska då med stöd av 4G-teniken också
kunna användas för en rad provtagningar och eventuellt även för dosering av läkemedel och smärtstillande
medel till patienten.
Patientinflytande
är också viktigt
när man bygger
upp vården.
Datavetare och
företag behövs
för att utveckla
den elektroniska
patienten.
– Det
finns
fakProfessor Boris Magnusson från

tiskt inte ett enda paper skrivet om detta gränsområde,
påpekade Rose.
I projektet Avancerad sjukvård i hemmet, ASiH, ska
alltså medicinteknisk utrustning utvecklas: en patientmonitor, patientnära utrustning för bl a blodanalyser
som kommunicerar med teamet, patientlarm, en avancerad säng med våg etc. Företagen Securitas Direkt,
Hemocue och LIKO ingår i projektet. Videokommunikation utvecklas i samarbete med företagen STV, Axis
och Sony Ericsson.
Läkaren ska kunna kommunicera med en ledningscentral för hemsjukvården och direkt med patienten.
Data ska också lagras – även vid avbrott – och patienten ska övervakas. Man ska kunna kommunicera med
patienten via video, med det mobila teamet och med
journalsystemet och andra administrativa system.
Därför är detta arbete ett brett samarbete mellan
kliniken för medicinsk teknik vid SUS, Datavetenskap
vid LTH, patientorganisationer, Avancerad sjukvård
i hemmet, mjukvaruinstitutet SIGRUN vid Lunds
universitet, RCC-syd och en lång rad företag. Man har
gemensamt sökt pengar hos Vinnova för projektet.
Vad man också kan göra mot cancern är att förbättra
den förebyggande vården, berättade Rose. Att 18 procent av befolkningen fortfarande röker och att kvinnor
dricker allt mer alkohol är två saker att försöka ändra på
liksom att hjälpa folk att skaffa sig hälsosammare matvanor. Uppskattningarna om hur stor del av cancerfallen som kan förhindras med prevention varierar mellan
20 och 60 procent.
– Cancer drabbar inte bara patienten utan även
familjen och arbetskolleger etc. Det blir ofta en kronisk
sjukdom i åratal. Överlevnadsprocenten är i topp i
Sverige bland annat när det gäller bröstcancer, där bara
USA och Island har bättre siffror. Mot prostatacancer,
som förr eller senare drabbar nästan alla män, kan man
inte göra så mycket mer förebyggnade än att äta mer
tomater!
– Vi måste fortsätta att fokusera på innovation,
menade Rose. Det behövs för Sverige har tappat i
konkurrenskraft på området. I USA kan
man tydligt se att vården är bäst där
forskningen är störst. Det är två sidor
av samma mynt. SUS är jämförbar
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pen mot cancer
med Mayo University, som inte är i absoluta toppen
men ändå bland de allra bästa i USA.
I nya Life Science Village, som flyttar in efter AstraZeneca i Lund, ska världsledande forskning bedrivas
och ett nytt centrum för innovation inrättas med en ny
företagspark, vården ska utveckla ett lean-perspektiv.
Carsten Rose är en man som säger vad han tycker:

– Sverige har för många sjukhus därför att det är
svårt för lokala politiker att lägga ner dem. Vi har också
sex olika cancerregister i stället för ett, vilket är ren
dumhet. Vi saknar patologer trots att de är en nyckelkategori som utvecklas starkt i resten av världen.
MATS NYGREN

14 olika journalsystem skapar kaos
Det finns 30.000 datorer eller digitala apparater
enbart på sjukhuset i Lund, även om åtskilliga är
”singelpoint-apparater”, utanför nätverken. Dessa
läser av ett värde eller utför en operation.
Det finns också 14 olika journalsystem i sjukvården bara i Lund. Att få dem att fungera ihop är i det
närmaste omöjligt av flera olika skäl. Exemplen visar att utmaningen att integrera det data-tekniska i
vården är enorm.

– Svårigheterna med de ofta föråldrade journalsystemen har att göra med olika plattformar och de olika
inblandade företagens intressen, men också med olika
medicinska databehov som till exempel tidsskalan.
Medan många kliniker fungerar på en dygnsskala
behöver intensivvården följa patienten i sekundskala,
påpekar Boris Magnusson (bilden).
Att det har blivit så komplicerat i Lund beror på att
pionjärer varit tidigt ute med lokala lösningar för olika
kliniker. I till exempel Norrland, där datoriseringen
skett senare, är situationen bättre. Att i efterhand centralisera är svårt för man riskerar att förlora äldre data.
Projekt har startats för att skapa gemensamma
vårddata men de har havererat efter att stora kostnader
lagts ner i dem. Boris Magnusson arbetar då hellre med
inbyggd programvara i medicin-teknisk utrustning.
Han tror mer på att utveckla den inbyggda mjukvaran
i de upp till 50 miljarder apparater som snart förväntas
snacka med varandra via ”Internet of things”.
– Ett avancerat exempel som vi utvecklat är kontinuerlig mätning av blodflöde i hjärnan online. Tio radioanslutna monitorer finns nu på NIVA i Lund där de används. Detta kräver integration med annan utrustning
och kommunikation och att all information ska sparas
så att man kan se sjuk-domens historia. Tanken är att få
ut mer än tidigare av utrustning man redan har.
I ett examensarbete har en larmkommunikation
utvecklat så att patienten själv kan meddela när han vill
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ha smärtlindring eller behöver kontrolleras.
I ett annat arbete har man en sensor för hjärtflimmer (som ett vanligt träningsband som mäter pulsen)
kopplat via en smartphone till läkaren, som kan se
när den ojämna pulsen då och då visar sig. Detta är
ett samarbete med Sony Ericsson som en doktorand
arbetar med. I framtiden kan det utvecklas till sladdlös
EKG-mätning.
Mobil röntgen för äldrevården kan utvecklas så att
patienter som fallit slipper onödiga sjukhus-transporter.
I den kroniska sjukvården kan ventilatorer och syrgas
regleras mer automatiskt med nya hjälpmedel.
Det är Boris Magnusson och några doktorander som
arbetar med detta område på LTH. Genom portalen
LABIB har de kontakt med en del andra teknologer
inom vårdområdet och på SUS arbetar man tillsammans med Medicinsk Teknik, avdelningen som har
ansvar för utrustning och upphandling.
TEXT OCH BILD: MATS NYGREN
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MASSOR AV
ANTENNER KAN
REVOLUTIONERA
MOBILTEKNIKEN
Utvecklingen av mobil informationsteknik har gått rasande snabbt, skrämmande snabbt, tycker
somliga. Men tro inte att vi nått vägs ände.
Inom kort kommer en mängd nya fenomen att bli möjliga: Genom din mobiltelefons kamera kommer du att kunna ”se” dina omgivningar i andra tider, din hörapparat kan styras av din blick, trafiken kan kartläggas i detalj i varje ögonblick. Möjligheterna att förutse jordbävningar och stormar
ökar genom mängder av uppkopplade sensorer.

Allt detta och mycket mer kommer att ske när
miljarder apparater och sensorer ”pratar” med
var-andra via nätet. En förutsättning för det är
en förbättrad trådlös kommunikation.
Vid en workshop i Lund den
17 oktober berättade Thomas
Marzetta från Alcatel-Lucent
om den nya teknik som kallas
large scale MIMO. Med
hundratals små antenner
för varje basstation ökar
möjligheten dramatiskt att överföra mycket
information – samtidigt som energiförbrukningen minskar. Med allt fler bilder och filmer
som strömmas i näten ökar också kraven snabbt
på detta.
Tekniken finns redan på experimentstadiet men
ännu inte kommersiellt, även om flera företag är
mycket intresserade.
Workshopen arrangerades av ELLIIT, ett stort
forskningsprojekt i samarbete mellan bland annat
Linköpings och Lunds tekniska högskolor – ett av
de stora strategiska forskningsområden som lanserades för några år sedan. Professor Erik G Larsson i
Linköping är ny föreståndare för programmet efter
Lennart Ljung som skapade det från början.
Han säger att MIMO (multiantenn)-teknik med
två, tre eller fyra sändarantenner i varje bas-station
sedan cirka tio år byggts in i 3G-tekniken i och
med standarden LTE. Men nu talar forskarna om
Large Scale MIMO med flera hundra antenner.
Det ökar prestanda kraftigt i dataöverföringen och
12

som extra bonus sparar det alltså energi åt operatörerna.
Men det innebär också många utmaningar. Visionen är
att det nya systemet ska fungera minst lika kostnadseffektivt som dagens trots att det har en mycket högre
kapacitet.
Projektet har samarbete med näringslivet men det är
en bit kvar till tillämpning i kommersiell skala.
– Intresset i branschen tilltar över hela världen men
tekniken är ännu mycket ny, cutting edge, säger Erik G
Larsson.
Thomas Marzetta (bild till vänster) berättade på workshopen om hur den nya tekniken gör det möjligt att
bygga upp nätverk för tusentals små sensorer. Och det
ger många nya möjligheter: Med ”augmented reality”
(AR) kan man genom sin telefons kamera se exempelvis en ruinstad som Roms antika hamnstad Ostia och
samtidigt uppleva byggnaderna som de såg ut i sin glans
dagar.
Man kan tänka sig hörselhjälpmedel som styrs av din
blick, så att dina öron fokuserar på samma person som
dina ögon. Man kan tänka sig system som samlar in
uppgifter från GPS och accelerometrar i alla bilar och
därmed ger en bild både av var trafikstockningarna är
värst eller var vägen har flest gropar.
Man kan tänka sig meteorologiska system som får
input av miljontals vädersensorer, man kan tänka sig
geologiska system som kan förutsäga jordbävningsrisker
med en helt annan tillförlitlighet än hittills.
Men sådana tillämpningar kräver också snabb,
trådlös överföring av mängder av data. Detta är möjligt
genom Large Scale Antenna Systems, LSAS.
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med denna teknik är lovande och
har inte mött några oöverstigliga problem, förklarade
Marzetta.
En annan spännande tillämpning är Wi-tricity, att
trådlöst föra över energi. Det görs redan mindre experiment över korta avstånd. T ex har man vid MIT överfört
60 Watt trådlöst över en sträcka av två meter med en
effektivitet på 40 procent. Det handlar i praktiken mest
om gammal hederlig induktion.
– Här finns mycket visionär
forskning kvar att göra, konstaterade
Marzetta.
Tarek Abdelzaher (bilden) är gästprofessor vid LTH och knuten till ELLIIT. Han är professor i Illinois, egyptier med en med rysk far. Han talade
De försök som görs

på workshopen om IBM:s ”Smarter Planet Projekt” som
också handlar om att samla in data från många användare. Som exempel på sensorer nämnde han elektronisk
sportutrustning, GPS, apparater i vården eller medicinen
och olika former av geotaggning genom sociala nätverk.
– Här kan kollisioner uppstå med användarnas privatliv och integritet. ”Vem min mobiltelefon sov med i natt
är min ensak”, sa han. Under sådana förhållanden kan
alla data inte användas och om de bygger på frivillig insamling kan man inte heller lita på dem. Vem vill uppge
så detaljerade uppgifter om sin väg till jobbet att man
riskerar fortkörningsböter?
Men ändå, hävdar Tarek, finns det metoder att
beräkna det kollektiva utfallet av sådana mätningar även
när man inte kan lite på alla enskilda uppgifter.
TEXT OCH BILD: MATS NYGREN

ELLIIT ger nya tjänster på LTH
ELLIIT handlar om IT och kommunikation, ett väldigt brett begrepp, säger Karl-Erik Årzén. Forskningen rör
allt från industriell automation, mobilt bredband, smarta byggnader till e-hälsa och mycket annat. I Lund
finansierar hälften av pengarna permanenta tjänster, som universitetet får ta ansvaret för när projektet är
över, förhoppningen att pengarna då kanaliserats över till fakultets-medel.
Professor Karl

på
Institutionen
för reglerteknik
tar nu över som
föreståndare för
Lundadelen av
ELLIIT efter
John B Anderson,
som går i pension. Lundaforskarna,
som finns i fyra institutioner –
nämligen reglerteknik, elektro- och
informationsteknik, datavetenskap
och bild-behandlingsgruppen på
Matematikcentrum – får 45 procent
av pengarna, som totalt är 30
miljoner kronor om året. Högskolorna i Halmstad och Blekinge får 5
procent vardera.
Fokus har lagts vid rekryteringar
utifrån och det har lyckats väl, även
om två nya namn vid EIT inte är
klara än. Datavetenskap har anställt
Jörn Jannick, tidigare på Cilinx.
Erik Årzén
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På Reglerteknik har alltså gästprofessorn Tarek Abdelzaher och
man har ”köpt tillbaka” professor Bo Bernhardsson från Ericsson. Linköping har rekryterat två
internationella förstärkningar och
till Halmstad har man rekryterat en
amerikan från Rice University.
Resten av pengarna används till
mer kortvariga doktorandprojekt.
Kriterierna är att forskningen ska
hålla vetenskaplig excellens och att
det ska finnas gott om kopplingar
mellan noderna.
Det handlar om grundforskning
och att göra en stark forskningsmiljö ännu starkare snarare än att
leverera beställda forskningsresultat
efter schema. I Lund handlar forskningskompetensen om radioteknik
(physical layer), elektronik, inbyggda system (Årzéns specialområde),
mjukvarusystem, autonoma system
och komplexa system.

Redan i vår börjar en första intern
utvärdering av projektet.
ELLIIT ligger nära det Linnécentrum, som Anders Rantzer leder
vid samma institution, men där är
samarbetat med industrin större. I
ELLIIT deltar dock Ericsson, ABB,
Axis, Saab, Scania och SchneiderElectric som rådgivare. För projekten ska inte bara vara avancerade
utan också ha relevans för industrin.
– Även hårdvaran studeras, den
moderna multicore-tekniken i
moderna processorer är nöd-vändig
för ökad snabbhet men skapar också
problem, som ger oss reglertekniker
arbete, konstaterar Karl-Erik Årzén.
Reglerteknikerna är också engagerade i nätverket ArtistDesign med
25–30 noder i Europa.
Workshopen i Lund var den
andra i ELLIIT.
MATS NYGREN
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Avgifter drabbar masterprogrammen

Avgifter drabbar masterprogrammen hårt
Riksdagsmän på LTH fick samhällsinformation
LTH:s förbindelser med utländska studenter är utomordentliga. Och när det gäller våra egna studenters
studerande utomland är vi ledande bland tekniska högskolor i Sverige. Men beslutet att införa höga studieavgifter för utomeuropeiska studenter har varit ett hårt slag, som minskat deltagandet i våra internationella masterprogram med 80 procent.

LTH av sju skånska riksdagsmän (alla läsare av LTH-nytt) och ovanstående var
en liten del av den information de fick. I detta fall av
Per Warfvinge, vice rektor med ansvar för internationalisering.
LTH har alltså flest studenter som studerar minst
en termin utomland, nära 25 procent, vilket också är
målsättningen.
De hitresande studenterna i olika utbytesprogram är
nu över 400 per år. Utbyten finns dock inte med länder
i Afrika eller med Indien, regioner som hittills varit
högt representerade i våra internationella masterutbildningar.
De nio internationella masterutbildningarna har
alltså tappat 80 procent av sina studenter sedan avgifterna för utomeuropeiska studenter infördes i somras.
Från cirka 200 till cirka 40 av vilka bara några få har
stipendier. Ett stipendiesystem måste byggas upp, påpekade rektor Anders Axelsson.
– Möjligen fanns det ett missbruk vid vissa högskolor
som motiverar att man införde avgifterna, men Sverige
skiljer ut sig från alla andra länder utom Danmark och
till viss del Nederländerna, sa Per Warfvinge. I övriga
Europa har man nominella avgifter på 500 till 1.500
euro. Här ligger avgifterna tio gånger högre – upp
mot 15.000 euro, prisskillnaden är enorm, menar Per
Warfvinge.
– Det har gjort det svårt att delta i mobilitetsprogram
inom Erasmus Mundus, eftersom studenterna väljer
bort svenska högskolor, sa Warfvinge.
Det var tydligt att riksdagsmännen, även de med
erfarenhet från utbildningsutskottet, inte kände till att
skillnaden är så stor.
Den 18 november besöktes

– Utredningen som kommer med nya förslag om studiemedel vid utlandsstudier är bra, sa Warfvinge, men
man har glömt bort dem som vill göra examensarbeten
på företag utomlands liksom dem som sundspendlar.
För britterna, som fått kraftigt höjda avgifter på sina
hemmautbildningar, kan svenska universitet bli ett
intressant alternativ på sikt.
Riksdagsmännen, Ulf Nilsson (FP), Per-Ingvar Johnsson (C), Margareta Pålsson (M), Bo Bernhardsson (S),
Anders Hansson (M), Johan Linander (C) och Boriana Åberg (M) fick mycket information under en hel
förmiddag. Rektor Anders Axelsson talade om aktuella
saker och f d riks-dagsledamoten och LTH-professorn
Marie Wahlgren (FP) beskrev läget med ett rekordstort
söktryck av studenter just nu som fördelaktigt men inte
hållbart när kullarna snart börjar gå ner. Hon påtalade
vikten av att elever får hjälp att fatta avgörande beslut för sina framtida yrkesmöjligheter redan i årskurs
nio om de exempelvis väljer bort möjligheten att läsa
avancerad matematik. Hon påpekade också att det som
avgör programvalen till LTH ofta är att studenten mött
en inspirerande lärare i gymnasiet, lärarna är oerhört
viktiga, ofta avgörande.
Kanslichef PG Nilsson berättade om det arbete som
pågår vid Trafikflyghögskolan, formellt en del av LTH,
för att, trots den nya finansieringsformen som till viss
del ska ske via Yrkeshögskolan, kunna fortsätta att ge
pilotutbildning på kandidatnivå. Ett konsortium bestående av Region Skåne, Klippans kommun, Peab och
LTH arbetar för att marknadsföra Ljungbyhed som ett
centrum för flyg.
LTH ger sedan flera år ett högskoleingenjörsprogram
i Järnvägsteknik i samarbete med Järnvägsskolan i
Ängelholm. Trafikverket kommer inte längre att vara
huvudman för Järnvägsskolan och arbete pågår nu för
att knyta skolan närmare LTH.
Lena Winslott-Huselius berättade om LTH:s trafikforskare och visade upp nästa nya professor Tom Rye
från Storbritannien, Lars J Nilsson talade om miljöforskning och Sven Lidin väckte stort intresse med sin
berättelse om vad ESS och Max-lab IV kan betyda för
Lund och regionen.
TEXT OCH BILD: MATS NYGREN

Per Warfvinge (tvåa från vänster)i samspråk med riksdagmännen Bo Bernhardsson (längst t v) samt Anders Hansson, ”Sveriges
längste parlamentariker”, Johan Linander och Boriana Åberg.
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Här är den vinnande bilden av Lund
Fina bilder av stämningen i Lund föll LTH:s kanslipersonal på läppen. De röstade nämligen fram vinnarbilden bland ett 30-tal utställda bilder från inresande utbytestudenter.

för hitresande studenter
blev DeeDee Kim från Georgia Institute of Technology
i Atlanta, USA. Hon studerande industridesign vid
LTH under vårterminen 2011.
Flest röster fick hennes bild på apotekslokalen på
Kyrkogatan och näst flest röster fick samma fotografs
bild på Julträdet i Lundagård utanför AF-borgen.
– Jag uppskattade verkligen helt och hållet att läsa
i Lund och lärde mycket på mina kurser vid IKDC.
Fastän vädret i Sverige är mycket kallare än jag är van
vid älskade jag min tid i Sverige där jag mötte underbara människor och fick nya vänner, berättar hon i ett
email.
Vinnare i LTH:s fototävling

– Jag måste säga att jag fortfarande saknar ”fika” och
svenska bakverk.
DeeDee avslutar nu sitt sista år på utbildningen och
ska sedan söka jobb i USA så fort hon tagit examen.
– Fotografi är bara en hobby, där jag har mycket kvar
att lära mig, men det tänker jag försöka göra.
Den som vill studera DeeDees och de andra studenternas fina bilder ska passera korridoren till kansliet i
Kårhuset, där de alla finns utställda. Där finns också
foton som LTH-studenter tagit ute i världen under sina
utbytesterminer.
MATS NYGREN

Foto: DeeDee Kim

Den vinnande bilden föreställer
Apoteket Svanen och ett par
framsusande cyklister.

Julträdet i Lundagård i sin fulla
prakt.

DeeDee Kim, fotokunnig
designstudent från USA.
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Miljoner till Wernersson

När grundforskning i fysik möter den mer tillämpade elektrovetenskapen uppstår ljuv musik. Åtminstone
har det varit så för Lars-Erik Wernersson, professor i nanoelektronik.

tenderar numera att
smälta samman med de fysiska lagarna. Det är oerhört
spännande, man vet inte alltid på förhand var man
hamnar, säger han.
– När jag ska vara pedagogisk brukar jag förklarar
det hela med att jag jobbar för att göra atomer och
elektroner lyckliga. Med rätt förutsättningar jobbar
elektronerna effektivare, med minskad effektförbrukning som följd, tillägger han.
Effektiva elektroner gör även laptops och andra datorer mindre varma. Varma laptops är inte bara resursslöseri (hemelektronik är hemmets värsta energitjuv!) utan
kan även vara en brandfara, i värsta fall.
Samma forskning kan få vitt skilda applikationer,
har det visat sig. Exempelvis ligger Lars-Erik Wernerssons forskargrupp bakom den första transistorn som är
utvecklad med nanoteknik. Litenheten till trots, eller
just därför, är den 50 gånger effektivare än dagens modeller. En förklaring är att deras transistor är byggd av
indiumarsenid där elektronerna rör sig lättare än i det
konventionella materialet kisel. Att bygga med indiumarsenid låter sig inte gärna göras med större verktyg,
men med nanoelektronik går det förhållandevis enkelt.
Om fem till tio år är det troligt att nanotransistorn
finns på marknaden.
En annan tillämpning, även den sprungen ur mötet
mellan fysik och elektronik, handlar om en metod att
mäta det exakta avståndet mellan två punkter. Den kan
användas för att fastställa exakt hur mycket vätska en
behållare kan innehålla.
För gemene man kanske vinsten låter liten, men för
process- och petroleumindustrin är frågan gigantisk.
– Oerhörda kostnader är inkopplade, inte minst i oljeindustrin. Dagens lösningar kräver installationer och
det finns ingen enkel metod för att snabbt mäta rätt.
Dessutom så fuskas det en del, säger han men betonar
att den största fördelen faktiskt handlar om något så
banalt som minskad strömförbrukning.
– Dagens mätmetoder är oerhört strömkrävande,
medan den här tekniken bygger på ny radioteknik och
kan gå på batteri. Vi är på gång att patentera metoden
och snart ska ett kretskort vara färdig.
Projektet råkar även vara ett pilottest för en ny typ
av finansiering från Stiftelsen från Strategisk forskning.
Genom att gå in med en summa pengar – en halv miljoner kronor i detta fall – för att utveckla en prototyp
av forskningsresultat hoppas SSF att öka chansen att
forskningsresultat i slutändan ska bli en innovation.
– De elektroniska tillämpningarna

Annars brukar SSF och övriga forsknings-finansiärer,
Vinnova undantagen, upphöra med forskningsfinansiering när det blir dags för produktutveckling.
Lars-Erik Wernersson har varit lyckosam hos samma
finansiär vid flera tillfällen. Nyligen fick han jämte åtta
andra svenska forskare 10 miljoner kronor och, kanske
framförallt, det erkännande som det innebär att ha
blivit utvald till ”Framgångsrik forskningsledare”.
En bidragande orsak till att just han lyckades kamma
hem en ytterligare finansiering var målmedvetenhet,
tror han själv.
– Dessutom har jag haft nära kontakt med industrin,
däribland IBM och TSMC och en rad svenska företag.
Då får man mycket med sig hem, både kunskap och
problemställningar, säger han.
Redan idag leder han en forskargrupp på 15 personer.
För det senaste tillskottet siktar han på att anställa ytterligare två seniora forskare och en doktorand.
KRISTINA LINDGÄRDE

Snabbfakta
Namn: Lars-Erik Wernersson
Jobbar som: professor i nanoelektronik vid LTH
Ålder: 43
Bor: i Lund
Familj: Frun Maria, psykolog, och dottern Victoria,

fem år.
Fritid: Spelar klarinett och saxofon i ett jazzband. Mest

30-talsswing såsom Duke Ellington och Count Basie.

Foto: Kennet Rouna
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Miljonfinansiering till Wernersson
för nanoelektronikfusion
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SEGER FÖR KÄRLEKENS KEMI
Kärlekens kemi var ett överlägset ämne. Ännu mer överlägsen var Ulf Ellerviks inlevelse och inspirationsförmåga när han förklarade hur denna form av personkemi fungerade.

innan presenterat sin likaledes
prisvinnande bok ”Ond kemi”, i Vattenhallen, återkom
den 2 oktober till samma lokal – under Teknikens dag
– och deltog i finalen i Science slam, som han alltså
också vann.
I denna nya tävlingsform handlar det om att i ett
kort föredrag roa och intressera åhörarna så mycket
som möjligt med sitt budskap. Kort betydde i detta fall
exakt tio minuter, en varnings-gonggong ljöd när en
minut återstod. Åhörarna gav därefter poäng ungefär
som konståkningsdomare i ett klumpvis röstningsförfarande. Ulf förbluffade oss med att berätta att förälskelse, åtrå och lång-varig kärlek beror på balansen mellan
tre olika signalsubstanser i hjärnan: dopamin, serotonin
och oxitycin.
Ulfs konkurrenter i finalen bestod av doktoranderna
Fredrik Ejserholm från Elektrisk mätteknik och Charlotte Nilsson från Kärnfysik samt ”tungviktaren” Mats
Alaküla från Industriell elektroteknik och automation,
professor liksom Ulf.
Fredrik berättade om BMI, brain machine interface,
metoder att styra de nervimpulser som drabbar Parkinson-patienter med svåra skakningar som följd. Charlotte talade om de millimeter-stora björndjuren som är
extremt tåliga och kan ”gå i idé” i åratal när miljön är
emot dem. De tål då både kyla, hetta, torka och höga
stråldoser och denna tålighet hoppas Charlotte ska vara
överflyttbart till andra områden.
Och Mats Alaküla berättade om hur vägarna i en
inte alltför avlägsen framtid kan förse bilar med elkraft
till sin framdrift. Ska vi förlita oss till fossila bränslen
Ulf, som just dagarna

måste vi kanske sluta köra bil om ungefär 20 år. Men
solenergi (biobränslen, sol-el, vindkraft, vågkraft) kan
vi skapa elkraft som täcker alla nuvarande behov flera
gånger om. Tävlingsledare var Torgny Roxå.
TEXT OCH BILD: MATS NYGREN

En filmad intervju med Ulf Ellervik kan ses på
www.youtu.be/HrRNQLpLoZ0

Res mindre – videokonferera mera
LTH:s anställda reser för 50 miljoner om året och kör bil motsvarande 10 varv runt jorden. Nu finns möjligheter att minska dessa kostnader och miljöbelastningar. Videokonferenser är nämligen nu ännu enklare
– och billigare – att anordna.

Detta berättar Lars Anderberg,
som hjälpt bland andra LTH:s
rektor att sätta upp en sådan anläggning. Han förestod tidigare videokonferensanläggningen i IKDC,
Ingvar Kamprad designcentrum.
Nu behöver man inte ens boka en
anläggning, det är bara att sätta sig
ner och köra.
Med hjälp av en vanlig PC med
webkamera och programmet Adobe
LT H - ny t t nu m m e r 2 • 2011

Connect, kan man enkelt arrangera
konferenser med vem man vill som
har samma uppsättning. Om man
så vill kan man komplettera med en
större bildskärm på 48 eller 60 tum,
– Ljudet och dokumentationen
står i centrum, men de deltagande
personerna syns också. Systemet
körs redan över hela högskoleSverige. I Lund finns anläggningar
hos rektor Per Eriksson, på IKDC,

Kemicentrum, V-huset, M-huset.
En sådan anläggning kostar 10.000
kronor att skaffa och kan också användas för att spela in föreläsningar
som spelas upp live eller senare via
streamning.
– Men det krävs att samtalspartners också kan videokonferera, det
kan tyvärr inte Högskoleverket,
berättar Lars Anderberg.
MATS NYGREN
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Jubileumsprofessur

LTH uppvaktades med en professur
Den 17 november fick jubileumsfirandet sin grande finale då ett stort sällskap VIP-gäster, cirka 250 personer, bjöds in till fest på och en donation överlämnades från sju storföretag till jubilaren LTH. För 10,5
miljoner kronor har LTH nu möjlighet att inrätta en professor i industriell ekonomi.

många år från näringsliv, region,
kommun och högskolor i Sverige, Norden och Baltikum som bjöds in. Aftonen inleddes i stället för med
ett högtidstal med ett kort seminarium där Skotte
Mårtensson berättade om LTH:s tillkomst, en motion
i Malmö stadsfullmäktige 1946 och idogt agerande
av Skånska Ingenjörsakademin, SIK. För den vidare
utvecklingen hänvisade han till jubileumsboken, som
VIP-gästerna senare fick med sig hem.
Rektor Anders Axelsson passade på att berätta att
LTH nu vuxit så pass att 9.600 studenter rör sig på området varje år, undervisade av bland andra 180 professorer inom 16 olika civilingenjörsprogram och sex andra
utbildningar. Omsättningen har vuxit till 1,6 miljard
där forskningsanslag, vunna i konkurrens står för en
mycket stor del, runt 700 miljoner.
– Även om forskningen blivit viktigare så lyckas även
utbildningen så bra just nu att LTH över-skrider sitt
uppdrag och därmed inte fullt ut får betalt för alla vi
examinerar. Vi odlar också pedagogiken, bland annat
inom vår pedagogiska akademi.
– Vi försöker också odla stora kontaktytor mot samhället där Vattenhallen, ett science center för barn och
ungdomar, är ett av de senaste. Företagen är viktiga för
att ge oss idéer, sa rektor.
Det var vänner sedan

Karl Johan Åström tar emot LTH:s jubileumsmedalj
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Foto: Gunnar Menander
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Professor Lars J Nilsson gav en hoppfull bild av våra
möjligheter att lösa de stora miljöutmaningar vårt samhälle står inför och berättade lite om LTH:s bidrag till
dessa lösningar.
Nytillsatte nanoprofessorn Heiner Linke (fasta
tillståndets fysik) berättade om de små halvledande
”pinnar”, stora som ett virus, som kan användas som
transistorer eller dioder och som kan revolutionera
solenergin och elektroniken och som redan lett till flera
nya företag i Lundaregionen.
– Dessutom har vi om tio år 500 utbildade nanoingenjörer från en hittills unik utbildning. Dessa har
redan gett oss ett varumärke i Santa Barbara, München
och Köpenhamn, sa Linke.
Sven Lidin, som själv i år fyller 50 och firar 25-årsjubileum av sin kemiexamen vid LTH, berättade om de
framtidsutsikter som Max-lab IV och ESS innebär.
– Det handlar om anläggningar i en skala vi hittills
aldrig sett i Sverige, påpekade han.
Genom insatser av allt större energimängder kan man
studera molekyler med allt högre upplösning i storlek
och tid och därmed kan vi ”se saker medan de händer”.
Nu ser vi molekylära händelser före och efter, som att se
Hamlet komma in på scen och i nästa sekund ligger alla
döda på scengolvet! Vad hände?
Neutronerna från ESS är dessutom snällare mot levande materia så att vi kan studera livsprocesser, kanske
till och med i vävnad. LTH kan för ESS bidra med
konstruktion, underhåll. Teknikplattformar och själva
göra experiment. De som har de bästa idéerna kommer
att göra experimenten oavsett var de kommer ifrån.
Ingrid Svensson, ”Bertram Brobergs sista doktorand”, berättade om sitt ansvarsområde som vice rektor,
grundutbildningen. Hon lyfte fram årets nollegeneral
Sofia Henrysson som ett föredöme, då hon jobbade
hårt för att öppnada årets nollning för alla – utan en
massa alkohol. Och hon lyfte fram årets nya civilingenjörsprogram, Medicin och teknik, som framtidsinriktat
då det är tvärvetenskapligt och intresserar kvinnor lika
mycket som män.
Under middagen i Gasquesalen reste sig rektor Axelsson och sa:
– Det är en person som jag skulle vilja säga är LTH:s
största vän, som alltid värnat om LTH och som har
hjälpt oss fram till den position vi har idag. Reglerna
förbjuder oss att göra honom till hedersdoktor. Vi har
därför inrättat en speciell jubileumsmedalj för berömliga gärningar för LTH: professor Karl Johan Åström.

”Karl Johan Åström får medaljen för att han med sitt
entusiastiska ledarskap har byggt upp internationellt erkänd utbildning och forskning inom området reglerteknik. Hans dynamiska personlighet och höga målsättning har varit ett föredöme på hela LTH speciellt under
uppbyggnadsskedet”
Medaljen delas endast ut för speciellt viktiga bidrag
till LTH:s utveckling.
Kvällens clou, donationen från en rad stora företag i regionen, presenterades av Alfa Lavals vd Lars Renström.
Mer om det i inforutan.
MATS NYGREN

Bidra till Jubileumsfonden

50 års jubileum har LTH beslutat
att inrätta en jubileumsfond. Medel från denna fond
kommer att användas för stipendier till de avgiftsbelagda Mastersprogrammen för utomeuropeiska studenter
samt till att främja studenter, doktorander och yngre
forskares (max 40 år) fortsatta arbete vid LTH. För
er som önskar ge ett bidrag till denna jubileumsstipendiefond ber vi er sätta in beloppet på postgiro
15650-5 eller bankgiro 5051-4728 samt märka insättningen med LTH:s jubileumsstipendiefond och
ange avsändare.
I samband med LTHs

Inger-Lena Lamm,
den första kvinnliga
teknologen, höll ett
bejublat högtidstal.
Lars Renström från
Alfa-Laval överlämnar donationen.

Den nya professuren
Följande sju företag finansierar jubileumsprofessuren med

populär utbildning. Men jämfört med många andra pro-

1–2 miljoner kronor vardera: Alfa Laval, Tetra Pak, SYSAV,

gram är forskningen inom området inte lika utbyggd. Den

Perstorp, Axis, Sony Ericsson och E.ON. Sydsvenska Han-

vill vi gärna bidra till, kommenterar Göran Harrysson, VD

delskammaren stödjer också satsningen.

AB Tetra Pak.

Den nya professorn, och förhoppningsvis några dokto-

Anders Axelsson menar att dagens metoder och model-

rander på sikt, ska ägna sig åt affärsmodeller och teknolo-

ler behöver prövas empiriskt, så att nya kan utvecklas och

gistrategier, alltså hur olika slags teknik kan hjälpa – eller

andra förkastas. En sådan typ av djupare kunskap hinner

stjälpa – företagens affärer.

varken företagen själva eller deras konsulter med att

– Området är viktigt då en lyckad utveckling i teknik- och

frambringa, hävdar han. Forskningen ska ske i nära dialog

innovationsbolag bygger på förmågan att kombinera tek-

med näringslivet.– Utan näringslivets kunskaper står sig

nologistrategier med en passande affärsmodell, menade

forskningens slätt. Finansiärerna får exempelvis möjlighet

Ray Mauritsson, VD för Axis Communications och en av

att ingå i en rådgivande kommitté för löpande erfarenhets-

donatorerna.– Just industriell ekonomi har blivit en väldigt

utbyte, säger han.
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Då och nu

DÅ OCH NU – VETERANERNA
I LTH:s jubileumsbok intervjuades alla de åtta ursprungliga professorer, installerade 1965, som ännu är i
livet. När samma krets bjöds in till en middag i Biskopshuset i början av november i år hade några förhinder och några stod inte att få tag i.

en mycket trevlig tillställning när
och
John Sundström träffade rektor Anders Axelsson och
jubileumsbokens redaktörer, Mats Nygren och Skotte
Mårtensson.
Vi fick höra både bekanta och nya historier från äldre
tider, men också ta del av en intressant diskussion om
dagens situation och problem för LTH.
Bland annat tog man upp den gamla frågan om det
var bättre förr, eller om studenterna var bättre förr. Karl
Johan Åström som fortfarande har kontakt med undervisning menade att de bästa idag är bättre kunskaper än
någonsin men också att spridningen är större.
Anders Axelsson menade att tack vare dagis och skolan har våra studenter lärt sig att ifråga-sätta och blivit
kreativa medan t ex kinesiska studenter sägs vara repetitiva. Våra studenter av idag har också större perspektiv.
Det väger upp svagare matematikkunskaper.
Bo Adamson tog upp det ointresse för teknik
som brett ut sig och gett rekryteringssvårigheter i en
generation där ”alla ville bli programledare i tv”. Alla
beklagade att den obligatoriska praktiken försvunnit ur
utbildningen. Åström föreslog att lärarna skulle utnyttja
händelser i omvärlden mycket mer, ”varför inte t ex följa
framväxten av Ideons nya höghus, Ideon Gateway, med
V-studenterna?”
Men det blev ändå

Karl Johan Åström, Bo Adamson, Gunnar Tyllered

Att lärare borde gå på varandras föreläsningar som de
första arkitektprofessorerna gjorde ansågs som en bra
idé.
Åström menade också att det startats på tok för många
högskolor i Sverige med för dålig forskning, men
Axelsson menade att de små högskolorna trots allt gjort
mycket för att öka utbildningen regionalt bland nya
grupper.
Resurserna var generösa för de gamla professorerna:
egen lön, pengar till en sekreterare och fyra assistenter och fem i verkstaden samt ett materialanslag på
560.000 kronor, motsvarande 10 miljoner i dagens penningvärde, hade Karl Johan Åström.
Han menar att yngre professorer kunde få bättre
villkor idag om man också planerade för att trappa ner
och eventuellt även lägga ner verksamheter när professorerna gick i pension.
Läroböcker fanns inte i början men skrevs av lärarna
eller studenterna, veckoblad, påpekade Gunnar Tyllered, som hade god hjälp av sin sekreterare Gunvi
Anderssion. Alla enades om att deras sekreterare var
värda sin vikt i guld.
Projektarbete och case-studies lovprisades medan
Åström kallade kurserna i ingenjörskunskap för
nonsens. Vattenhallen hyllades som åtgärd för att öka
teknikintresset bland barn och unga.
MATS NYGREN
Första raden nerifrån: Bertram Broberg, Leif Floberg, Stig Borglin
och John Sundström. Andra raden: Ove Pettersson, Sven-Gabriel
Bergström, Lars Östberg, Lars-Erik Nevander. Tredje Raden: Carin
Boalt, Sten Samuelsson, Carl-Axel Acking, Bo Adamsson.
Fjärde raden: Lennart Kvarnström, Bengt Aurivillius, Bengt Smith
Foto: Mats Nygren

På Biskopshuset träffades fyra professorsveteraner kring en god
middag. Fr v: Karl Johan Åström, John Sundström, rektor Anders
Axelsson, Bo Adamsson, Skotte Mårtensson och Gunnar Tyllered.
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DÅ OCH NU – URTEKNOLOGERNA
De var LTH:s första teknologer, många stannade en tid efter studierna som lärare och assistenter, men
sedan spreds de för vinden. Till 40-årsjubiléet träffades de dock igen och nu vid 50-årsjubiléet av deras
skolstart var 16 av dem tillbaka – deltagarna i den första klassen i teknisk fysik.

Den 23 september träffades den gamla F-1-klassen på
initiativ av Göran Holmstedt och åt lunch på Kulturens
restaurang. Några har varit omöjliga att spåra och en
enda (Leif Fridén) är konstaterad avliden, några var
upptagna på annat håll eller bosatta långt borta.
– Men resten hade en mycket trevlig dag med lunch
och samspråk. Följt av föreläsningar på LTH och
festmiddag på kvällen, fast då var tre av oss inte med,
berättar Yngve Darte. Tretton av oss med fruar deltog.
Inte nog med att de gamla teknologerna sågs igen,
en av deras lärare dök också upp: Torgil Ekman, datavetare och en av Lunds absoluta datorpionjärer!
Klassens enda kvinna, Inger-Lena Lamm, var
bortrest då, men hon deltog i stället som något av en
huvudperson på den avslutande VIP-festen i november.

– När man träffas efter 35 år, som vi gjorde vid förra
jubiléet, tar det en stund när många får identifieras efter
gamla foton, men plötsligt är man igång och pratar som
förr, konstaterar Yngve Darte.
I samband med lunchen fick alla berätta lite om vad
som hänt sedan man sågs sist, vilket i vissa fall var på
60-talet. De flesta såg tillbaka på avslutade karriärer
men så inte den förste TLTH-ordföranden Hans Bergkvist som fortfarande driver egen firma i Schweiz.
Detta var klassen som drog igång teknologtraditionerna och la grunden till teknolog-sammanslutningen
TLTH.
Identifieringen på båda bilderna är gjord av Yngve
Darte, då med efternamnet Pettersson.
MATS NYGREN
Ett klassfoto från 1962. Från vänster första raden: lärarna Thor
Kihlman, Torgil Ekman och Nils-Olof Wallin, Inger-Lena Lamm,
lärarna Sven-Bertil Nilsson, Ingvar Otterlund och Sven Lennander.
Rad 2: Christer Gustavsson, Lars-Erik Larsson, Peter Berg, Lennart Pettersson (idag Darte), Claes Lindskog, Bertil Ekstrand, en
assistent till Bertram Broberg samt denne själv. Rad 3: En skymd,
Göran Ors, Sven Hordin, Per Almgren, Göran Holmstedt och Bo
Malmberg. Översta raden: Lars-Olof Ingesson, Åke Månsson, Lars
Karlström (skapare av teknologmössan), Bo Svärd, Hans Bergkvist,
Bo Monemar, Bertil Gyllencreutz, Börje Häggman, Bo Malmberg
och Jonas Fromberg. Bakom teknologerna skymtar tre icke identi-

Foto: Gunnar Menander

fierade administratörer.

F1-klassen 2011 vid Kulturens entré:
Från vänster Börje Häggman, Christer Gustavsson, Bo Malmberg, Hans
Bergkvist, Lars-Olof Ingesson, Bo Svärd,
Lennart Darte, (helt skymd bakom
honom Åke Månsson), Torgil Ekman,
Bo Monemar, Leif Hallgren, Göran
Holmstedt, Per Almgren, Göran Olofsson, Göran Ors (panna synlig), Staffan
Gantelius, Claes Lindskog.
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Alla blev inte ingenjörer

Alla blev inte ingenjörer
Apropå jubiléet och återvändardagarna i höstas så påminns
vi om att åtskilliga som studerat
på LTH blivit kända av helt andra
skäl än för talanger som ingenjör
eller arkitekt.

”talade ut” i
LTH-nytt 1998. Hallänningen läste
på kemilinjen vid LTH från 1966.
Trots att första jobbet som kemiingenjör blev ett fiasko ångrade inte
Treschow sitt val.
”Det har lärt mig
ett sätt att tänka
och tillgodogöra
mig kunskaper”.
I stället blev det
försäljningsjobb
vid Bahco och
Atlas Copco och
vd-flytt till Electrolux etcetera,
etcetera.
Michael Treschow

tecknare och
barnboksförfattare, Findus och
Pettsons skapare, tog examen som
arkitekt redan på 60-talet och
började karriären i det yrket. Bland
annat ritade han ett hus åt sin bror.
Hans tecknartalang var stor och
han ritade omslag för ORDO under
studietiden.
Sven Nordquist,

studerade arkitektur och disputerade på trafiklösningar, organiserade Lunds första
bilpool, blev miljöpartist, riksdagsman och parti-sekreterare. Därifrån
blev nästa karriärsteg generaldirektör för Rikstrafiken 1999.
Kjell Dahlström

Christer ”Kryddan” Peterson,

komikern, föddes 1953 i Stockholm
men flyttade till Värnamo som
11-åring. På LTH började han på
70-talet i avsikt att bli civilingenjör.
Han blev dock snart mer engagerad
i spex och karnevaler I TV-programmet Helt apropå 1984–1994
imiterad han ofta Birgitta Dahl.
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och Eva Westerling
gick från Jesperspexet till Hipphipp-gänget och egna karriärer som
komiker och skådespelare. Westerling lär dock aldrig ha läst på LTH.
Sanna Persson

Ulf Bengtsson,

förbundsordförande
i Sveriges Ingenjörer. Förbundet
150-årsjubilerar i år. Han är anställd
hos Sony Ericsson i Lund och tog
examen (E) på LTH 1983.
Regissören Anders Albien, humorist och scenperson, mest känd som
regissör, startade faktiskt karriären
med att studera arkitektur vid LTH.
Sedan gick han ungefär samma väg
vid samma tid som Kryddan.
Fotografen Per Lindström läste
några månader på 70-talet kemiteknik på LTH med tanken att kunna
göra bättre miljöreportage. Han
blev i stället fotograf på ORDO och
senare Lundagård där han samtidigt
var redaktör och i Sydsvenskan där
han blev fotochef. Senast var han
adjungerad professor i bildjournalistik på Mitt-universitetet i Sundsvall.
Kocken Jan Boris-Möller, läste
elektroteknik men arbetade sedan
med kemi, det vill säga matlagning,
även I TV.
Riksbankschefen Jaan Männik i
Estland, läste till civilingenjör vid
LTH innan han flyttade till det
självständiga Estland 1992 där han
ledde ett IT-företag och fick ett
uppdrag i centralbanken 2008.
Stavhopparen Vala Flosadottir tog
bronsmedalj för Island i olympiaden
2000 med ett hopp på 4,50. Innan
det hade hon flera junior- och inomhusvärldsrekord. Läste då väg och
vatten på LTH.
Handbollsproffset Marcus Ahlm
slutade så vitt vi vet ganska snabbt
med sina studier.

Börs-VD:n Jens Henriksson tog
examen i elektroteknik 1988 men
läste även in en civilekonomexamen
i Lund och blev via socialdemokratin engagerad i budgetsanering,
engagerad av IMF och sedan i år
VD för Stockholmsbörsen.
Tenoren Joachim Bäckström blev
Birgit Nilsson-stipendiat 2011. En
gång var han körsångare i Lund där
han studerade på LTH. Studierna
avbröts när han kom in på Opera
Akademiet i Köpenhamn.
Per Eriksson,

elektroteknik sedan
år 1968, universitetslektor vid LTH,
rektor vid högskolan i Blekinge och
vid Lunds universitet och däremellan generaldirektör för Vinnova.
Andra LTH-teknologer som blivit
kända är Anders Narvinger, elektroteknik 1970, vd för ABB och
Teknikföretagen och styrelseordförande för LTH, Exportrådet, Alfa
Laval och Vin & Sprit. Charlotte
Brogren, kemiteknik 1986, som
varit global utvecklingschef på ABB
Robotics, nu generaldirektör för
Vinnova. Per Molander, doktor i
reglerteknik och på 90-talet utvecklare av den statliga budgetprocessen,
forskningsledare för Studieförbundet Näringsliv och samhälle, generaldirektör för socialförsäkringsverket och författare av tre böcker i
praktisk filosofi.
MATS NYGREN

FRÅN TEATER TILL TETRA PAK

Sofia Sjöberg bedömer sin utbildning i maskinteknik

För Sofia Sjöberg var vägen till Maskinteknik på LTH inte precis spikrak – gymnasiet ägnade hon åt estetisk linje med teaterinriktning. Efterhand visade det sig dock att det var tekniken kring ljus och ljud som
lockade mest.

har intagning
vartannat år till sin tekniklinje blev det tekniskt basår i
Helsingborg för Sofia.
– Det var jättebra och en utmärkt grund för studier
vid LTH, säger hon. Basåret ger ett försprång gentemot
de studenter som endast har gymnasiet bakom sig.
Basåret innebar att Sofia mer och mer blev övertygad
om att det var ingenjör hon ville bli och maskinteknik
verkade ge störst valfrihet inför framtida jobb.
Utbildningen på LTH beskriver hon som rolig
men krävande. Lärarna i de flesta ämnen var bra och
utbildningen gav i stort sett trygghet inför det väntande
arbetslivet. Hon byggde på sin grundutbildning med
Technology Management-inriktning och som maskininriktning valde hon teknisk modellering.
– Jag fick ut väldigt mycket av Technology Management-utbildningen och lärde mig mycket om ledarskap,
teamwork, företagsstrategier och strukturer och inte
minst lärde jag känna mig själv på ett annat sätt jämfört
med grund-utbildningen. Vi fick alltid konstruktiv
Eftersom Dramatiska Institutet endast

feedback på vad vi gjorde.
Sofia Sjöberg tycker att ingenjörsutbildningen bygger
alltför mycket på eget pluggande och att grupparbeten borde komma in mycket tidigare i utbildningen.
I grundutbildningen blir saker och ting ofta antingen
svart eller vitt till skillnad mot arbetslivet, där verkligheten består av många gråzoner.
Hon efterlyser också mer integration av de olika inriktningarna så att man får förståelse för hur de påverkar
varandra. I arbetslivet kan man märka oförståelse från
och för andra yrkesinriktningar och dessa måste knytas
ihop redan under utbildningstiden. Mer av gränsöverskridande arbete under utbildningsåren alltså!
– Men överlag var utbildningen mycket bra och jag
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fick mycket med mig ut i arbetslivet, säger hon bestämt.
När Sofia var klar 2005 var det inte helt lätt att få
jobb och hon sökte både olika beräkningsingenjörsjobb
och jobb som generalist utifrån sin inriktning på managementfrågor.
Tack vare att hon under studietiden suttit i Maskintekniks studienämnd fick hon en rekommendation av
arbetslivsrepresentanten att söka sig till dennes grupp
på Tetra Pak i Lund. Gruppen ville satsa på en nyutbildad ingenjör och Sofia fick jobb som produktchef med
ansvar för ett par produktområden. Efter ett och ett
halvt år blev hon chef för en grupp produktchefer som
hade hand om mekaniska komponenter och efter ytterligare något år blev det nytt jobb som gruppchef inom
ett team som arbetar med leverantörskvalitet över hela
världen. Halva teamet finns i Modena i Italien, som
därmed blev Sofias stationering under två år.
– Det var en verklig utmaning, säger hon. Spännande, roligt, frustrerande ibland men mycket lärorikt.
Tetra Pak är ett riktigt bra företag att arbeta i och man
tar väl vara på unga talanger.
Även om Sofia Sjöberg under sina sex yrkesår arbetat
mest med management-frågor har hon haft god nytta
av sin inriktning i teknisk modellering som ger säkerhet
i samtal om tekniska problem. Utifrån sina arbetslivserfarenheter tycker hon att det självständiga arbete som
specialarbetet är exempel på borde komma in tidigare i
utbildningen.
– Ingen ute i arbetslivet säger åt en vad man ska göra
utan man måste kunna styra och vara drivande själv.
Därför behöver studenterna tränas mer i självständigt
arbete med avstämningar under tiden.
Sedan i somras är Sofia Sjöberg föräldraledig med
dottern Svea och har under tiden ett vilande jobb som
projektledare inom Tera Pak.
TEXT OCH BILD: GÖRAN NILSSON

Sofias bästa råd
Viktiga egenskaper som ingenjör är att vara öppen för
egna och andras idéer, att tro på sig själv, ha initiativförmåga och att kontinuerligt tänka efter vad man
verkligen vill jobba med.
– Många hamnar fel från början och fastnar där, säger
Sofia. Om arbetet inte känns rätt ska man söka sig
vidare tills man hittar sitt rätta jobb; när man brinner
för något kan man göra ett bättre arbete.
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Vad gör produktionen hållbar?

Vad gör produktionen hållbar?
En expert på hållbara flöden i ekonomin (supply chains) har LTH i sin
kvinnliga gästprofessor denna hösttermin. Sedan augusti har Gyöngyi
Kovács funnits på Institutionen för industriell ekonomi och logistik.
sannolikhet den yngsta Lise Meitnerprofessor som LTH någonsin haft, hon disputerade för
bara fem år sedan. Denna speciella gästprofessur har
funnits sedan 1999. Hon är dessutom sällsynt kosmopolitisk, namnet skvallrar om ungersk börd medan hon
är uppvuxen i Österrike (liksom på sin tid fysikern Lise
Meitner) men hon arbetar sedan några år i Helsingfors
(Hanken School of Economics) där hon delvis undervisar på svenska!
På ett seminarium den 21 oktober berättade hon om
sin forskning. Då passade också prorektor Ulla Holst på
att hälsa henne officiellt välkommen med några traditionella gåvor.
Förutom att undervisa vid Hanken är Gyöngyi
Kovács direktör för Humanitarian Logistics and Supply
Chain Reseach Institute (Humlog) och en av redaktörerna för denna organisations tidskrift liksom av International Journal of Physical Distribution and Logistic
management.
Hon är med all

Ulla Holst överlämnar en minnesgåva från LTH till höstens Lise
Meitner-professor.

För den inbjudna skaran av studenter och forskare
liksom för tre representanter för näringslivet berättade
hon om sin syn på hållbarhetsbegreppet, som ska vara
lång-livat, ekonomiskt hållbart, flexibelt, ekologiskt,
klimatanpassat. Men hit hör också frågor om arbetskraften som barnarbete, community development och
humanitära aspekter.
Hon sa att konsumenter ofta säger att de vill ha
hållbara varor men inte alls är så noga med det när de
verkligen handlar. Företagen har däremot respekt för
myndigheternas krav men är också bundna vid konkurrensen på världsmarknaden.
Konsumenter missar särskilt ofta kraven på ett långt
liv för sina varor. Man byter telefoner när det kommer
en ny fräck modell och handlar möbler allt oftare.
På avdelningen har hon samarbetat med det svenska
LETS-projektet, som går ut på att undersöka hur
svenska transporter kan bli hållbara till 2050.
Gyöngyi Kovács hade sin familj i Lund under höstterminen. Maken fick arbete som arkitekt under tiden.
TEXT OCH BILD: MATS NYGREN

Snabbfakta
Lise Meitner föddes i Wien 1878 och upptäckte som
fysiker kärnklyvningen tillsammans med Otto Hahn
1918 och arbetade vid Berlins universitet sedan 1926.
Som judinna flyttade hon till Sverige sedan Hitler tagit
makten i Tyskland 1933.
Hon har gett namn åt en gästprofessur för kvinnor
på LTH.

Gyöngyi Kovács är den yngsta Lise
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Meitner-professorn under de tolv år de
funnits vid LTH.
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Nytt vapen mot bihåleinfektion
nytt redskap för att avgöra hur
allvarliga bihålebesvär deras patienter har. En dopplerultraljudsgivare har utvecklats i samarbete mellan Thomas Jansson vid LTH, Elektrisk mätteknik, och öronnäsa- halsläkaren Pernilla Sahlstrand Johnson vid SUS
i Lund, som nyligen disputerade på den nya tekniken.
Tricket är att avgöra om bihålorna är fyllda av bihålevätska (orsakat av virus) eller trögflytande var (orsakat
av bakterier), helst utan en obehaglig genomspolning.
Om det finns var i bihålorna sätter man in antibiotika,
annars räcker det med kortisonspray. Bihåleinfektion
ger patienterna stora problem och många sjukdagar. Tio
procent av befolkningen har en kronisk inflammation.
Snart har läkare ett

Thomas Jansson berättar för LTH-nytt att Nils-Gunnar
Holmer på Medicinsk teknik erinrade sig en teknik
utvecklad på LTH i Thomas Hertz doktorsavhandling
för att testa färskhet hos mjölk inne i en stängd förpackning. Man frågade nu Thomas Jansson om han kunde
försöka utveckla den tekniken till ett nytt område.
– Utmaningen låg främst i att välja rätt frekvens
för att få vätskan att röra sig och rätt dopplereffekt för
att tränga igenom benet kring bihålorna, säger han. Vi
lyckades på samples från bihålor visa att vi kunde skilja
de två kategorierna. Men det återstår att göra försök på
patienter, ett uppdrag som vi hoppas att snart hitta en
examensarbetare till.
MATS NYGREN

Tom Rye, nästa trafikprofessor
Tom Rye är idag professor i Transport and Mobility Management i Edinburgh men blir nästa år professor i
Trafikplanering vid Lunds Tekniska Högskola istället. Den 1 mars efterträder han Bengt Holmberg som då
går i pension.
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om hållbara transportsystem, ur ekologiskt, ekonomiskt
och socialt perspektiv, olika resenärers preferenser av
olika trafikslag, trafikplanering för äldre och funktionshindrade, gående och cyklisternas behov, trafiksäkerhet, persontransporter, förarstöd i bilar för bränslesnål
körning och dimensionering av vägar.
KRISTINA LINDGÄRDE
Foto: Mats Nygren

att kunna rekrytera en så duktig person.
Dessutom ser vi Tom som en frontperson i vår kommande ansökan om ett nationellt kollektivtrafikcentrum, säger Bengt Holmberg.
Tom Rye är 44 år och har fördjupat sig i både hårda
och mjuka frågor som rör kollektivtrafik och trafikplanering. Exempelvis hur man premierar miljövänliga
trafikslag, jobbar med attitydpåverkan, fordonsbeskattning, parkeringsstrategier och andra policys. Han har
även jobbat som utredare och trafikkonsult, bland
annat i Londons kollektivtrafikbolag, Transport for
London.
– Därtill är han en uppskattad ledare, kollega och
pedagog, säger Bengt Holmberg och tillägger att han
är språkbegåvad och troligtvis lär sig svenska ganska
snabbt.
Att han än så länge inte har någon större insyn i det
svenska samhället ser inte Bengt Holmberg som ett
problem:
– Nej, snarare tvärtom. Likheterna mellan länderna är
större än skillnaderna. Och är man trafikforskare har
man oftast redan jobbat ihop, vi har bland annat stött
på varandra via ett EU-projekt. Tom har också redan
nära kontakt med trafik- och transportforskare I Sverige
och har besökt Lund flera gånger.
Forskningen inom trafikplanering och kollektivtrafik
i Lund har ca 40 år på nacken. Idag arbetar knappt 25
trafikforskare på LTH. Den kännetecknas av att vara
empirisk och åtgärdsinriktad. Aktuella projekt handlar
– Det är roligt
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Havsbotten tar stryk av dumpat saltvatten
Nästan allt dricksvatten i Mellanöstern och andra torra platser är avsaltat havsvatten. Fenomenet växer
lavinartat och i Persiska viken pumpas flera procent av havsvattnet årligen upp för att omvandlas till drickbart kranvatten.
Ett problem är dock att saltet förstör havsbottnarna när det slängs tillbaka ut i havet. Runt om Medelhavet och Persiska vikens avsaltningsverk finns kilometerlånga kustnära sträckor med förstörd fauna.

i vattenresurslära vid Lunds Tekniska Högskola, har i en ny avhandling tagit fram förslag på hur det högsaltiga vattnet från
avsaltningsverken kan blandas upp och spridas på ett
bättre sätt än idag.

– Många hamnar fel från början och fastnar där, säger

KRISTINA LINDGÄRDE

– En enkel åtgärd är att öka lutningen på utloppsstrålen till 60 grader. Då blandas det högsaltiga vattnet
upp betydligt snabbare än idag. Också havsbottnen bör
ha en viss lutning, minst 16 procent. Då kan utspädningen öka med 40 procent, hävdar han.
Sådana här konkreta förslag på relativt enkla åtgärder
välkomnas av de berörda ländernas experter, vattenproducenter och miljöministerier.
Arabiska våren kan ge vattenlösningar
Viktiga egenskaper som ingenjör är att vara öppen för
egna och andras idéer, att tro på sig själv, ha initiativförmåga och att kontinuerligt tänka efter vad man

Sofia. Om arbetet inte känns rätt ska man söka sig
vidare tills man hittar sitt rätta jobb; när man brinner
för något kan man göra ett bättre arbete.
– Just nu händer så mycket därnere. Ur den politiska
kalabaliken kan komma något som kan revolutionera
vattensituationen och bli utgångspunkt för lösningar på
deras vattenproblem. Med ökad dialog ökar chansen till
bra samarbete kring Nilens begränsade vattenresurser,
för att ta ett exempel, säger Ronny Berndtsson, professor i Teknisk vattenresurslära som delar sin arbetstid
mellan LTH och Centrum för Mellanösternstudier.
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Foto: Krisitna Lindgärde

verkligen vill jobba med.

Samtidigt betonar Raed Bashitilalshaaer att fler lösningar behövs. Avsaltningsverken bör exempelvis bygga
flera utlopp till havet för att minska miljöpåverkan
längs kusten.
– Allra bäst är det om myndigheterna ställer tydliga
krav på vattenproducenterna att investera i bassänger
där saltplymen, som det högsaltiga vattnet egentligen
kallas, blandas ut till lagom salthalt, säger han.
Först nyligen har länderna i Mellanöstern och runt
Persiska viken fått upp ögonen för miljöproblemen.
Därför är också forskningen på området rätt så ny. I
december förra året hölls den första vetenskapliga konferensen i ämnet i Bahrain till vilken Raed Bashitilalshaaer var en av de inbjudna talarna.
Hans intryck är att vattenproducenterna, vilka
vanligtvis ägs av staten, är intresserade av att förbättra
miljöarbetet. Men han konstaterar samtidigt att miljökraven på vatten-producenter i länder med kronisk
vattenbrist är små. Han får medhåll av sin handledare
Kenneth M Persson:
– För oss i Sverige kan det tyckas självklart att räkna
in miljökostnader, men miljö-vården har låg prioritet i
många länder runt Persiska viken. Ofta saknar de helt
naturvårds-verk eller motsvarande, säger Kenneth M
Persson, professor i teknisk vattenresurslära
Kenneth M Persson påminner
om situationen i Sverige före
1970-talet.
– Vi tänker nog inte
på hur mycket som har
hänt i Sverige sedan
Naturvårdsverket bildades 1967.

Raed Bashitilalshaaer, nybliven doktor

Husbygge – en barnlek
Ganska lätt att bygga sitt eget hus, ännu lättare att
riva. Det konstaterade Mats Håkansson från Sveriges Byggindustrier när han invigde Vattenhallens
nya byggattraktion – med en improviserad knuff,
som välte ut alla klossarna på golvet.

i Vattenhallen hade Håkansson,
som är chef för Sveriges Byggindustrier, tyckt att där
fattades ett byggexperiment. Genom Malmö-Lunds
Byggmästareförening fick han en donation på 100.000
till Vattenhallen där Monica Almqvist och Leif Bryngfors letade upp lämpligt material.
Nu finns det ett byggexperiment. Med hjälp av mjuka och lätta klossar kan barnen bygga upp ett helt hus
och samtidigt lära sig vad som ingår i riktiga väggar.
Huset kan bara byggas rätt på ett sätt. Det har ritats av
arkitektstudenten Christoffer Justusson, tillverkats av
en firma i Göteborg och testats på barn i alla åldrar.
– 45.000 barn har besökt Vattenhallen i år, skolklasser och på helger och lov är det allmänheten, berättade
Monica Almqvist.
Pengarna räckte också till en bygganordning i platsrör och knutar och en skärm med ett dataprogram från
LUNARC, som visar hur krafter verkar på byggnader.
Vid ett tidigare besök

TEXT OCH BILD: MATS NYGREN

Bollhavets finmekaniker bygger tarmsystem i luften
Lars Hedenstjerna är finmekaniker och Vattenhallens egen hustomte. Det är han som står bakom teknikcentrats snurrstol, det populära vattenkraftverket och mycket annat. Närmast ska han bygga ett bollhav
där besökare ska kunna lära sig mer om statistik, samt en åtta meter lång gångbana som på ett handfast
sätt ska ge insikt i kroppens tarmsystem.
En långvägare inom LTH

är det

minsta man kan säga om Lars
Hedenstjerna. Han började på Fysikum 1963, då som mekaniker på
naturvetenskapliga forskningsrådet,
NFR. Nu är han drygt 64 år, men
han vill inte gå i pension än på ett
tag. Tvärtom går han från årsskiftet
upp (!) i arbetstid vid Vattenhallen.
Även om instrumentmakare är
en krympande yrkesgrupp så finns
det ständigt behov – inte minst på
grund av de 35.000 besökare som
årligen besöker Vattenhallen. Slitaget på grejerna är stort.
– Det gäller att bygga rejält så att
det håller när tonåringarna kommer
hit. De testar gärna gränserna på
alla sätt och vis, säger han.
Vattenhallens stora vattenkraftverk är Lars egen baby. Det var han
som kom på idén, ritade skisser
och tog fram en modell. Elbolaget
Lunds Energi tyckte att det var
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en strålande idé och gick in och
sponsrade själva bygget. Idag är det
en av Vattenhallens mest populära
attraktioner.
Närmast framöver ska Lars bygga
ett experiment där besökare plockar
bollar ur ett bollhav och samtidigt
lär sig mer om statistik och annan
matematik. Bland planerna finns
även ett tarmsystem, åtta meter
långt, som ska gå uppe i luften.

Tanken är att besökarna ska kunna
gå genom tarmen och samtidigt lära
sig mer om kroppen.
– Inne i tarmen kan man med
hjälp av olika sinnesintryck lära sig
om matens väg genom kroppen och
vart dess olika beståndsdelar tar
vägen. Målet är att besökarna ska
lära sig att kroppen påverkas av vad
vi äter och dricker, säger han.
TEXT OCH BILD: ANDERS FRICK
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Vinnarna hos vetenskapsrådet

Vinnarna hos Vetenskapsrådet
Följande 32 LTH-forskare fick den 3 november besked om att de fått projektbidrag från Vetenskapsrådet.
Listan omfattar dels nya bidrag till unga forskare, dels traditionella bidrag till seniora forskare.
Totalt delades 1,3 miljarder

ut till 347 forskare i Sverige, nästan var tredje ansökande lyckades få ”bingo”.
Lunds universitet toppade listan och tog fler miljoner
än något annat universitet.

De flesta anslagen gäller för tre eller fyra år. Här anges
en avrundad totalsumma i miljoner kronor:

»»Fredrik Andersson, matematik, 2,9.

»»Andrzej Lingas, datavetenskap, 2,4.

»»Stefan Andersson-Engels, atomfysik, 3,0.

»»Jakob Löndahl, Ergonomi och aerosolteknologi, 3,2.

»»Edoard Berrocal, förbränningsfysik, 3,8.

»»Solveig Melin, mekanik, 2,5.

»»Per Ola Börjesson, EIT, elektro- och informationstekno-

»»Andreas Mentzel, hållfasthetslära, 2,7.

logi, 1,6.

»»Jimmy Olsson, matematik, 2,4.

»»Giacomo Como, reglerteknik, 3,3.

»»Joachim Rodrigues, EIT, 3,2.

»»Knut Deppert, Fasta tillståndets fysik, 2,7.

»»Peter Samuelsson, matematisk fysik, 1,5.

»»Kimberly Dick, Fasta tillståndets fysik, 2,8.

»»Maria Sandsten, matematisk statistik, 2,4.

»»Ove Edfors, EIT, elektro- och informationsteknologi, 2,4.

»»Jörg Schmeling, matematik, 2,7.

»»Ulf Ellervik, organisk kemi, 2,1.

»»Ingegerd Sjöholm, livsmedelsteknologi, 2,4.

»»Mats Gustafsson, EIT, 3,0.

»»Per Ståhle, hållfasthetslära, 2,4.

»»Bertil Halle, biofysikalisk kemi, 3,4.

»»Lars Wadsö, byggnadsmaterial, 3,2.

»»Eskil Hansen, 2,numerisk analys, 2,9.

»»Mathias Wallin, hållfasthetslära, 3,4.

»»Anders Heyden, matematik, 2,4.

»»Ed van Niel, teknisk mikrobiologi, 1,8.

»»Anne Huillier, atomfysik, 3,3.

»»Hongqi Xu, Fasta tillståndets fysik, 4,1.

»»Sven Lidin, polymer och materialkemi, 4,8.

»»Karl-Erik Årzén, reglerteknik, 3,2.

»»Erik Lind, EIT, 3,8.

För fler detaljer se: www.vr.se
Foto: Mats Nygren

Storslam för hållfasthetslära
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Inte mindre än fem forskare från Institutionen för hållfasthetslära

bildning av s k whiskers i tenn och tennlegeringar, vilka kan

tog hem stora anslag i Vetenskapsrådets utlysning i år, institutio-

kortsluta elektronisk utrustning. 3) Hanna Isaksson som utvecklar

nen som grundades av LTH:s förste professor och förste rektor,

bildanalysmetoder för att bedöma benskörhet. 4) Mattias Wallin

Bertram Broberg.

som studerar TRIP-stål för att förutsäga deras beteende under

De heter (fr v på bilden) 1) Per Ståhle som forskar om sprickbild-

formning. 5) Andreas Mentzel som studerar så kallade smarta

ning och fältfasmodellering i elektroniska komponenter och

(rörliga) material som piezokeramer och elektroaktiva polymerer i

offshoreutrustning med mera. 2) Matti Ristinmaa som studerar

t ex konstgjorda muskler.
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Svagare ljus kan ge bättre synlighet
– Jag är förvånad att det inte sker
fler olyckor under operationer, säger Hillevi Hemphälä. Jag beundrar kirurgerna som klarar av sitt
arbete trots den dåliga visuella
miljön, säger hon.
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JESSIKA SELLERGREN
Foto: Hillevi Hemphälä

och doktorand på Institutionen för designvetenskaper. Hon har forskat inom
synergonomiområdet sedan 2004. Synergonomi kan
beskrivas med orden ”utformning av den visuella miljön
för att undvika ohälsa hos arbetstagaren”. Ett av Hillevi
Hemphäläs forskningsprojekt sker i samarbete med
Helsingborgs lasaretts kirurgavdelning för att förbättra
ljusmiljön i operations-salarna.
Hillevi Hemphälä (bilden) har mätt belysningen i de
14 salarna och funnit belysningsstyrkor på mellan 70
000-170 000 lux.
– Det är ett för stort spann
och kan innebära risker för
både patienten och kirurgen
vid en operation, säger hon.
Tillverkarna av operationslampor säljer oftast lampor
med devisen ”the more the
better”, berättar Hillevi. Men
det är sällan det är bäst med en lampa som ger högst belysningsstyrka. En pannlampa eller en riktad operationslampa kan belysa ett område med en diameter på 15
cm. Men oftast opereras större ytor än så. Det innebär
att den totala operationsytan inte har rätt belysning
samtidigt som det blir för stor kontrast mellan operationssåret och området runt omkring.
– Mina rekommendationer är att höja allmänbelysningen i rummet och minska belysningsstyrkan
på själva operationslampan. Det skulle innebära att
operationssåret får bättre belysning samtidigt som
området runt omkring får färre skuggor, säger Hillevi
Hemphälä.
I sin forskningsstudie hoppas Hillevi Hemphälä
kunna ta fram en belysningsrekommendation för operationsljus. Det saknas helt i dag.
Hillevi Hemphälä förespråkar en större tvärvetenskaplighet inom internationell belysningsforskning.
Hon upplever att det saknas och ger ett exempel från
en japansk forskningsstudie på barn. Ett problem i
Japan är att barn har svårt att vakna på morgonen på
grund av att de får för lite sömn vilket i sin tur beror på
alla aktiviteter de måste klara av under dagtid. I stället
för att låta barnen sova mer har forskare tagit fram en
lampa med ett speciellt ljus vars syfte är att barnen ska
Hillevi Hemphälä är optiker

bli piggare på morgonen. Forskarna har varit förundrade över att lampan endast fungerar på vissa barn och
inte på andra.
– Ögat vänds ibland bakåt när man sover och på en
del personer hamnar pupillen bakom ögonhålans ben
och är då inte mottaglig för ljus, säger Hillevi Hemphälä. Detta skulle kunna vara en av förklaringarna
till att lampan inte fungerar på alla, men de japanska
forskarna känner inte till det, säger Hillevi Hemphälä.
Hillevi Hemphäläs forskning inom synergonomin har
gjort att hon tänker på belysning i de flesta andra sammanhang också.
–Jag vill kunna trivas i mitt hem och har bara
halogenlampor. Jag klarar inte av den dåliga färgåtergivningen hos lågenergilampor, säger hon. Jag är
miljövänlig på andra plan fortsätter hon, och berättar
att hon har en gasbil och sopsorterar.
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ARKAD drog 145 företag
upp sig på Teknologkårens
arbetsmarknadsdagar Arkad, som den här veckan
genomfördes i Kårhuset och Studiecentrum på LTH.
Störst monter hade Vattenfall samt lundabolaget Tetra
Pak, som även är Arkads huvudsponsorer.
På mässgolvet fanns allt från moderna medieföretag
som Spotify och Bloomberg till anrika industriföretag
som Höganäs med över 200 år på nacken. Medan företagen presenterade sig passade många studenter på att
leta praktik eller examensarbete.
Hela 145 företag visade

Mässan har arrangerats sedan 1974 och hade det inte
varit lokalbrist på grund av renovering av Matteannexet
så skulle årets upplaga slagit alla rekord.
– Vi har behövt tacka nej till säkert ett femtiotal företag, säger Elin Wennerström, projektledare för Arkad.
Årets upplaga skapas av en heltidsarvoderad projektledare tillsammans med 280 ideellt arbetande studenter.
Vänstra bilden:
Joakim Sundén och
Sigrid Magnusson
var på plats för att
rekrytera nyutexaminerade studenter till
Spotify

Högra bilden:
Arkad bjuder alltid
på många chanser
att skopa godis

Det blev pannkaka
av forskningen
Sedan sensommaren finns färdig

smet för våfflor och amerikanska
pannkakor att köpa i de flesta
matbutiker. En vardaglighet kan det
tyckas som, men flera års forskning
vid LTH ligger bakom.
– Några liknande produkter på
marknaden finns faktiskt inte. Det
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krävs speciella mjöl-sorter och en
unik blandningsteknik för att hålla
smeten flytande hela vägen från
fabrik till konsument, hävdar Olof
Böök, forsknings- och utvecklingsansvarig vid United Pancakes som
säljer produkterna under varumärket Pancake & friends.
Bolaget säljer redan en pannkaksmet gjord på havremjölk istället
för vanlig mjölk och vetemjöl. Den
vänder sig främst till personer som

är överkänsliga för gluten och laktos
och marknadsfördes tidigare av
Oatly.
– Vi insåg ganska snart att
pannkakssmet i påse är en bekvämlighetsprodukt som det går att göra
fler varianter av, säger han.
Huvudägare är Aventure AB, ett
utvecklingsbolag inom livsmedel
och nutrition. VD i Aventure är
i sin tur Rickard Öste, professor i
Livsmedelskemi vid LTH.
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Nytt masterprogram
om matinnovationer

Livsmedelsinnovation och produktdesign är ett nytt masterprogram i samarbete mellan Frankrike, Irland
och Sverige genom Avdelningen för förpackningslogistik vid LTH. På engelska heter programmet FIPDES
eller ”Erasmus Mundus Master Food Innovation and Product Design”.

i Frankrike med
20-talet studenter från hela världen. Vid Agro-Paristech
studerar de nu livsmedelsteknik, till våren blir det studier i innovation, marknadsföring och företagsledning
i Irland. Under det andra året kan studenterna välja
mellan tre inriktningar av vilka en handlar om livsmedelsförpackningsdesign och undervisas vid LTH och följs
av ett examensarbete.
Det innebär att vi får sex-sju studenter från den första
kullen, en sant global samling, säger professor Annika
Olsson, som i år har efterträtt Gunilla Jönsson på den
posten.
Foto: Kristina Lindgärde

Utbildningen har redan startat

Annika Olsson leder en ny utbildning i livsmedelsinnovation

Bakgrunden, berättar hon, är att de på institutionen för
något år sedan hade en kvinnlig, fransk gästforskare
från vid namn Gwenola Bertuluci, som varit med och
ansökt om att få starta denna nya utbildning, men då
fick nej av EU eftersom man saknade viss kompetens.
Efter att Lund anslutit sig blev det ett ja istället!
– Vi skulle gärna se att fler europeer och svenskar
anslöt sig till utbildningen, nu är de få, kanske för att
det blev ont om tid för marknadsföring, säger Annika
Olsson.
Syftet med programmet är att skapa en framstående
utbildning kring innovation och livsmedel.
För Förpackningslogistik betyder det att man använder tre redan befintliga kurser och utvecklar en ny om
mat och förpackningar i samarbete med sina franska
partners.
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Masterutbildning kring nollenergihus
och miljöeffektiva
byggnader”, planeras av LTH för Campus Helsingborg
med start höstterminen 2012. Experter med sådan
kompetens ropar nu byggbranschen efter, säger universitetslektor Maria Wall.
Masterutbildningen är i första hand tänkt som
en fortsättning på högskoleingenjörs-utbildningen i
Byggteknik med arkitektur, men den är också öppen för
andra kvalificerade studenter med relevant ingenjörs- eller arkitektutbildning från Sverige eller andra länder.
Maria Wall påpekar att energianvändningen i
byggnader ger upphov den allra största miljöpåverkan
byggnader har och byggsektorn står för en stor andel
av vår totala energiförbrukning, 40 procent i Europa.
Med anledning av det har också flera myndigheter höjt
kraven på såväl framtidens byggen som äldre hus.
I detta fall är det främst forskningen vid LTH,
internationellt och i industrin kring så kallade nollenergihus och andra lågenergilösningar i kalla klimat
som kommer att läras ut. Utbildningen ges på engelska
och har väckt internationellt intresse redan innan den
finns. Den syftar till att skapa en helhetssyn och ett
systemtänkande som både minskar energianvändningen
och koldioxidutsläppen samtidigt som den skapar bättre
inomhusmiljöer.
LTH:s styrelse och LU:s rektor har sagt ja tack till
planerna.
En ny masterutbildning, ”Energi-

Pedagogisk forskning
och utbildning inom LTH!
är ett
nytt forskarutbildningsämne vid LTH. Som sådant är
det nu godkänt av LTH:s styrelse. På engelska heter
det Engineering Education. Vad det närmare kommer
att innebära praktiskt är inte klart men det finns en
intresserad doktorand, Torgny Roxå, som lett LTH:s
pedagogiska verksamhet Genombrottet i ett tiotal år,
och som hans handledare ska professor Per Odenrick
vid Institutionen för designvetenskaper ställa upp. Det
finns också tankar men alls inga beslut om att undersöka möjligheterna att vid LTH anordna utbildning av
tekniklärare för gymnasiet.
Pedagogisk utveckling inom teknikvetenskap
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Notiser och annat

För säkrare elförsörjning

Forskare vid LTH och KTH fick
i våras tillsammans ett anslag på
19 miljoner kronor från Stiftelsen
för strategisk forskning. Professor
Anders Rantzer och docent Olof
Samuelsson leder ett projekt för
säkrare elnät. Risken för störningar
ökar när näten blir allt mer internationella och får allt fler småskaliga
inslag från t ex vindkaftverk. De
ska arbeta fram automatiserade
system för stamnätet som snabbt
ändrar flödet på internationella
kablar eller tillfälligt stänger av vissa
tyngre förbrukare.
Bengt Sundén hedrad

Professor Bengt Sundén, Energivetenskap, har fått en hedrande
utmärkelse av ASME, American
Society Mechanical Engineers, –
The Heat Tranfer Memorial Award.
Han uppmärksammas för att ha
”bidragit till förståelsen av mekanismerna hos värme och rörelsetransport genom komplexa geometrier, t ex kompakta värmeväxlare,
gasturbinkylare och bränsleceller),
förstärkning av värmeöverföring,
förbättring och utveckling av beräkningsmetoder och datorkoder för
värmeväxlare.”
Priset delades ut i november vid
en stor konferens i Denver: ”International Mechanical Engineering
Congress and Exposition” men
beslutet togs redan i våras.
– Detta är den näst finaste medalj
man kan få inom det mekaniska
området, kommenterade den stolte
mottagaren, som varit professor
på LTH sedan
1992 och
publicerat över
500 vetenskapliga artiklar
och handlett 32
doktorer och
just nu har 12
doktorander.
Allt populärare val

Civilingenjörsutbildningen har ökat
i popularitet de senaste åren. Nu
är det i särklass mest eftersökta av
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högskolans alla yrkesutbildningar.
Inför denna hösttermin var det förstahandsvalet för 10.000 personer.
Näst populärast var sjuksköterskeprogrammen, enligt SCB och
Högskoleverket.

är befordrad till professor i förbränningsmotorer från 13 oktober.
Johan Marklund har befordrats till
professor i produktionsekonomi
från 24 november. Magnus Fontes
är ny professor i matematik.

Nya universitetslektorer

Mindre gift från kläderna

Anders Warell,

Maria Jonstrup

universitetslektor i
industridesign från 1 maj, Thomas
Magesacher, tele-kommunikation,
och Carl Olsson, biträdande lektor
i matematik/datorseende. Jan-Erik
Rosberg, biträdande lektor i akviferteknik och Per Karlsson, lektor i
industriell elektroteknik, Lars Wallman, elektrisk mätteknik, Erik Lind,
lektor i högfrekvent nanoelektronik.
Stephen Hall, lektor i hållfasthetslära från 1 november.
Det lönar sig

Det lönar sig att bli civilingenjör.
Enligt en undersökning av Saco visar att en civilingenjör i snitt tjänar
38 procent mer än en gymnasieingenjör i sin livslön trots att man
räknat av skatter och avbetalningen
av studieskulder. För biologer och
kemister var ”vinsten” bara några
enstaka procent.
Nya professorer

har utsetts till
professor i mekanik, särskilt strömningsmekanik, inom Institutionen
för energivetenskaper sedan 14
april. Martin Höst blev professor
i programvarusystem från 7 april
och Annika Olsson efterträdde 1
maj Gunilla Jönson som professor
i förpackningslogistik vid Institutionen för designvetenskaper. Jens
Klingman, kraftverksteknik sedan
26 maj, Juan Yinliang, värmeöverföring sedan 9 juni, Pål Börjesson
har sedan 26 maj befordrats till
professor i miljö- och energisystem
vid Institutionen för miljö och
samhälle. Tom Rye, har utsetts
till professor i trafikplanering vid
institutionen för trafik och samhälle
från 1 mars 2012. Pierre Nugues
är ny professor i datavetenskap vid
Institutionen för datavetenskap från
6 oktober 2011. Öivind Andersson
Johan Revstedt

har i sin doktors-

avhandling
i bioteknik
utvecklat en ny
reningsmetod
för textilfärger.
Dessa utgör,
som hon själv
tidigare skrivit om i LTH-nytt,
en stor miljöfara i flera asiatiska
uländer. SIDA, som finansierat
projektet, hoppas att det ska gå från
forskning till tillämpning i stor
skala, men då krävs det också stöd i
lagstiftningen i de olika länderna.
Magnetic Components

Magnetic Components Sweden AB
har beviljats 9,14 miljoner kronor i
tillväxtlån från Energimyndigheten.
Där anser man att företaget kan
bidra till en minskad energianvändning i industrin genom sitt uppvärmningssystem byggt på induktion och sina elektriska drivsystem,
som dock inte utvecklats lika långt
än. Företaget bygger på forskning
från LTH och forskare från LTH,
Institutionen för industriell produktion.
Prisad för inbromsning

Lilla Polhemspriset på 25.000
kr från Sveriges Ingenjörer gick
i september till nyexaminerade
LTH-ingenjören Arvid Rudberg
för hans examensarbete i samarbete
med BMW AG i München. Där
visar han hur inbromsning i en bil
med fartkontroll kan göras energieffektiva och minska bränsleförbrukningen hos en bil genom bättre
planering via gps och kartor. BMW
planerar att använda resultatet i
tävlingar som RCN Green Challenge i Nürnburgring. Rudberg är
uppvuxen i Västervik och arbetar
idag på Scania i Södertälje.
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Mest inflytelserik

En vetenskaplig publikation om
kravberoenden inom mjukvara fick
i slutet av augusti ett hedersomnämnande som den mest inflytelserika
kravhanteringsartikel som publicerades för 10 år sedan. Det skedde
vid den internationella ”Requirements Engineering Conference” i
Trento, Italien.
Bakom
uppsatsen stod
Per Carlshamre,
Kristian Sandahl, Mikael
Lindvall, Björn
Regnell

(bilden)

och Johan Natt och Dag från LTH
och Linköping.
Artikeln presenterar resultat från
en empirisk kravhanteringsstudie
om hur beroenden mellan mjukvarukrav påverkar planeringen av
kommande utgåvor av mjukvaruintensiva system i ständig utveckling.
Kravhanteringsprocessen är central
för att en mjukvaruutvecklande organisation ska kunna skapa ett bra
beslutsunderlag och en bra koppling
till design- och testprocessen.
– Mjukvarans fördelar att snabbt
kunna ändras och att framgångsrikt
ta tillvara nya teknikmöjligheter
ger också en baksida i form av
enorm komplexitet och oförutsedda beteenden som ofta inte är
önskvärda. Artikeln visar genom
en serie fallstudier att de mest
kritiska tvärkopplingarna mellan
mjukvarukrav är de som förväntas
påverka balansen mellan implementationskostnaden och det förväntade
marknadsvärdet. Det är alltså i
gränslandet mellan tekniska och
ekonomiska överväganden som de
kritiska besluten fattas, förklarar
professor Björn Regnell.
TLTH i topp

Sedan kårobligatoriet avskaffades
2010 har 50 procent av studentkårernas medlemmar lämnat kårerna.
Men på TLTH är det bara 20 procent som avvikit, visar en utredning
av P3 Nyheter. Med den andelen
ligger TLTH i topp i landet tillsamLT H - ny t t nu m m e r 2 • 2011

Hjärtlig seger

mans med några andra kårer i Lund
och Uppsala. Mindre högskolor har
oftast drabbats av störst medlemstapp.
I senaste laget

2010 vann LTH-studenternas
hybridracer andra pris i Formula
Student, klassen för miljövänliga
bilar. Till årets upplaga hade teamet
konstruerat en helt ny bil, LUR5,
som dock blev klar för sent för
att ställa upp i själva tävlingen på
Silverstonebanan. Allt från rattelektronik till karossgjutning hade laget
gjort själva under det senaste året.
Motorn kom ursprungligen från en
motorcykel men är rejält modifierad.
– Vi har lagt ner tiotusentals timmar på det här projektet. Tillverkningen av monocoquen, alltså bilens
kaross, är det som har tagit längst
tid, säger Andreas Eriksson (bilden), projektledare för det omkring
50 personer starka laget.
Studenterna valde att avvakta
till nästa års Silverstonetävling,
efteroms de aldrig hann köra in
bilen, och istället tävlar man i några
mindre tävlingar i väntan på det.

vann ”Young Investigators Award” vid den internationella konferensen ”Computing
in Cardiology” i Kina i september.
Hon vann priset med en artikel som
ingick i hennes doktorsavhandling
vid Institutionen för elektro- och
informationsteknik vid LTH: ”Modelbased analysis of the ventricular
response during artrial fillibration”.
Medförfattare var V Corino och L
Mainardi från Milano och Fridas
handledare på LTH, Leif Sörnmo.
Frida Sandberg

Vinst för fuskare

Är det rätt att fuska i spel? En
moralisk debatt uppstod när Tobias
Claesson skapade en app, Wordfinder, som ska hjälpa användaren
att spela Wordfeud, ett alfapetspel i
app-världen för mobiltelefoner och
läsplattor. Programmet hämtar ord
från Den stora svenska ordlistan
som passar de bokstäver man har.
Tobias blev förvånad när han sålde
mer än 10.000 spel och översatte
spelet till engelska och holländska.
Energieffektivisering

Vinnova och Energimyndigheten
vill främja forskning kring kiselkarbid (SiC) för energieffektiv elanvändning. En ny utlysning på 212
miljoner kronor kallas ”Industridrivna FoU-projekt och SIC Power
Center” och ska öka användningen
av SiC för att spara energi och
utveckla nya produkter.
Rotarystipendium

Stöldskydd snart ute

Professor Sten Wandels stöldskyddsuppfinning Temper Seal har
nu börjat testa ute i butik. Innovationen har både vunnit Swedish
Embedded Award och internationella priser. Nu utvecklas tekniken
bl a i samarbete med Axis AB med
syfte att tjuvar ska tas på bar gärning av automatiska övervakningskameror när larmet går. Tekniken
demonstrerades av LTH vid Tekniska mässan i början av oktober.

från Östra
Ljungby har fått en Rotarystipendium på 15.000 kronor. Hon läser
på väg och vattenprogrammet med
inriktning mot trafiksäkerhet och
får pengarna som stöd under en
utbytestermin i University of Waterloo i Kanada.
Josefine Carlsson

Knut Deppert prisad

I samband med professorsinstallationen den 14 oktober fick professor
Knut Deppert vid avdelningen Fasta
tillståndets fysik ett av universitetets
två pedagogiska priser.
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Hjärtinfarkter ska kartläggas

Professor György Marco Varga vid
LTH medverkar i en stor studie som
syftar till att undersöka behandlingen av akut hjärtinfakt. SSF har
gett 20 miljoner till projektet som
leds av läkarna David Erlinge och
Olle Melander. Lunds biobank för
hjärtinfarktpatienter ska byggas ut
till en nationell biobank och det
är här som György Marco Vargas
specialistkunskap kommer in kring
provhantering och kvalitetskontroll. Biomarkörer och genetik ska
kartläggas.
Bergman i IVA

är forskningschef
på Vattenfall och valdes i somras
in i Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Han examinerades
1983 i teknisk fysik vid LTH och
disputerade 1987. Sedan arbetade
han med optoelektronik och krafthalvledare inom ABB innan han
2003 kom till Vattenfall.
Karl Bergman

De fick Årets idé

och Matilda
studenter vid LTH, vann
Livsmedelsföreningens tävling
”Årets idé” och därmed 30.000
kronor, som delades ut på Livsmedelsdagarna i Tylösand den 9 september. De kallar sin innovation inom
produktmätning för SmartFood och
den berömdes av juryn för att ha
både ett visionärt och ett samhällsbefrämjande perspektiv. ”Här finns
goda affärsmöjligheten även om
idén skulle ta ett stickspår”, ansåg
juryn. De två MA-personerna fick
också stipendium på 25.000 kr av
Skånes Livsmedelsakademi. SmartFoods vision är att öka intresset och
kunskapen om livsmedelsprodukternas påverkan på samhälle, miljö
och den enskilde individen. Det
blir lättare att jämföra två liknande
produkter genom ett sammanfattande indexsystem med faktorer
som hälsa, miljö och etik.

så visar sig som lägre kortisol-halter
i blodet. Nästan lika bra funkar det
med fejkad skog med fågelkvitter
och porlande vatten, visar försök
som gjorts på LTH av doktoranden
Matilda Annerstedt i VR-labbets
cave. Kanske får framtidens arbetsplatser en virtuell skog – även om
originalet fortfarande är bäst.
Svampställen för alla
Mikael Evander,

forskare i elektrisk
mätteknik, gjorde det förbjudna – la
ut en karta på de bästa svampställena på Google maps. Mycoleaks
kallas stället där vem som helst får
dela med sig av sina kantarellställen
– eller hitta andras.
Hedersdoktor blev minister

(bilden), C, hedersdoktor
vid LTH i år, blev nyligen utnämnd
till miljöminister. Hon har enligt
rektor Axelsson ”ett starkt intresse
för frågor som är viktiga för LTH,
inte minst inom miljödriven teknikutveckling”.
Lena Ek

Mattias Andersson
Axelsson,

Fejkad skog lugnar

En människa som vandrar i skogen
upplever minskad stress, vilket ock34

Ska rektor utse sin styrelse?

Utseendet av ordförande och externa ledamöter i högskolestyrelser
ska modifieras. Utbildningsdepartementet har lagt ett förslag för att
undvika låsningar vid eventuella
konflikter mellan rektor och styrelser, då nuvarande ordning uppfattas
som att rektor utser även styrelsen. I
framtiden föreslås en nomineringsgrupp som ska föreslå de externa
ledamöterna, detta antingen göras
nationellt eller lokalt. Förslaget gick
ut på remiss i oktober.
Tävla om M2M

Tele 2 har sjösatt en tävling för
teknologer och andra om nya idéer
kring m2m-tekniken, det vill säga
maskiner som kommunicerar med
maskiner. År 2020 beräknas det
finnas 50 miljarder sådana. Johanna
Berlinde är produktmarknadschef
på Tele 2 och säger att förslagen
kommer att bedömas efter innovationsgrad, kreativitet, realiserbarhet och presentation. Första pris är
30.000 kr, men det delas också ut
priser på 15.000 och 10.000 kr.
Starta en insamling för din
forskning

Vann SM i analys

Ett lag från Technology Management tog i våras segern i svenska
studentmästerskapet i företagsanalys, vilket gav ett stipendium på
25.000 kronor till Ola Cewers, Marianne Johansson, Meriem Manouchi, Robin Rendahl
Rosendahl.

och Wilhelm

Visste du att du kan starta en
insamling till förmån för ditt eget
forskningsprojekt? Du vänder dig i
så fall till Forska Lund, som hjälper
dig att starta en insamling för
framför allt mindre gåvor till forskning eller utbildning. Du får i så
fall ta hand om marknadsföringen
men slipper administrationen.
Det är universitetets avdelning för
fundraising och Helena Perhag där
som kan hjälpa till med detta sedan
några år tillbaka.
Läs mer på www.forskalund.se

Flyttade väster ut

Smålänningen Gunnar Bolmsjö har
återförenats med robotarna sedan
han blivit professor i robotik vid
högskolan Väst i Trollhättan. Vid
LTH las hans avdelning ner för ganska många år sedan och Gunnar var
därefter bl a utbildningsledare för
industridesign.

Stöd åt postdoks

”Internationell postdok” är en ny
stödform från Vetenskapsrådet. Den
är tillgänglig att söka för forskare
som disputerat för som mest två år
sedan och som är intresserade av
att forska utomlands. Den möjliggör att arbeta utomlands i perioder
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under 18–36 månader. Bidraget
kans sökas första gången i januari/
februari 2012.
Utrustningsbidrag

Vetenskapsrådet delade i november
ut 390 miljoner för vetenskaplig
utrustning under de närmaste fem
åren. För LTH:s del fick Leif Bjelm,
teknisk geologi, 1,1 miljon för i
infrastrukturbidrag för cap-rockundersökningar. Lunds universitet
fick pengar
till bl a miljöövervakning.
Utrustning som
kostar under
två miljoner får
universiteten
själva finansiera
numera.

vid Institutionen
för reglerteknik på LTH. Det är en
serie föreläsningar från våren 2010
som kommit på pränt hos förlaget
Springer. Den handlar om modern forskning kring matematiska
lösningarna kring spridd reglering
och beslutsfattande vid system med
många agenter.
Anders Rantzer

Teori i praktiken

”Theory in Practice” är en booklet
utgiven av en kurs vid LTH i
Industriell management, ledd av
Carl Johan Asplund. Teknologer på
kursen har gruppvis recenserat sex
böcker med teorier om management
och innovationer, vilket säkert kan
vara av intresse för ingenjörer som
ägnar sig åt konsultativt utvecklingsarbete.

Senaste regler-rönen

Glöms kvinnorna bort?

”Distributed decisionmaking and
control” heter en ny bok skriven av
professorerna Rolf Johansson och

När högskolornas frihet ökar måste
regeringen kontrollera hur det går
med jämställdheten. Det påpekar

LT H - ny t t nu m m e r 2 • 2011

Utbildningsdepartementet i ett
pressmeddelande där minister Nyakmo Sabuni aviserar kontrollåtgärder. Kontrollerna kommer att gälla
hur de direkt anslagna forskningsmedlen, 14,8 miljarder år 2010,
fördelas ur ett jämställdhetsperspektiv. En rapport ”Hans Excellens”
har tidigare kritiserat hur forskningsmedel fördelats för strategiska
satsningar och excellenscentra.
Forskning och skolan

Hur ser skolan på forskning och hur
möter skolbarn forskningen. Sådana
frågor ska undersökas under 2012
av den ideella föreningen Vetenskap
och Allmänhet, som särskilt ska
följa Forskningsnätet Skånes utvecklingsarbete där forskare, lärare
och elever inom fyra gymnasieskolor möts på ett särskilt intensivt sätt.
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond har donerat
pengar till undersökningen.
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LOVANDE KARRIÄRPROGRAM
ett nytt karriärprogram för lovande unga forskare. Det är Knut och Alice
Wallenbergs stiftelses största satsning någonsin, tänkt
att omfatta 125 forskare under fem år till en kostnad av
1,2 miljarder kronor.
– Detta för att motverka att Sverige tappar i vetenskaplig konkurrenskraft. Framtiden ligger i nästa
generation forskare, förklarar Peter Wallenberg junior,
stiftelsens vice ordförande.
Syftet är att ge de mest lovande unga forskarna
chansen att arbeta långsiktigt med forskning. Man ska
också skapa ett mentorsprogram i samarbete med fem
vetenskapliga akademier: Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl Vetenskapsakademien,
Wallenberg Academy Fellows är

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl
Vitterhetsakademien samt Svenska Akademien och
rektorerna vid svenska universitet.
Universiteten ska nominera forskarna som utvärderas av akademierna. Stiftelsen gör till sist det slutliga
urvalet.
I första utlysningen 2011 finns 185 miljoner kronor.
Forskarna kan få upp till 7,5 miljoner kronor fördelat
över fem år. En chans till ytterligare fem års finansiering finns. De första Wallenberg Academy Fellows
kommer att utnämnas hösten 2012.
Mer information: www.wallenbergacademyfellows.se

ANNONS

Kompisnätverk i Helsingborg
startar på Campus Helsingborg brukar Kerstin
Stockl dyka upp och inbjuda studenterna till Kompisnätverket. Så
även denna hösttermin.
Kompisnätverket är initierat av
Helsingborgs kommun och syftar
När ett nytt läsår

till att para ihop svenskar med
nykomna invandrare.
Tillsammans med ett par andra
medarbetare fanns hos ett antal
dagar i foajén med en banderoll. En
hel del studenter brukar teckna en
intresseanmälan.

Sedan matchas de med utländska
”kompisar” utifrån bland annat
gemensamma intressen, språk och
preferenser.
– Fast tyvärr är det mest socionomer som anmäler intresse och de
är ju oftast tjejer, sa Kerstin Stockl.
Vi hade gärna sett att fler män och
ingenjörer anmälde sig.
Kompisnätverket erbjuder möjlighet till mer eller mindre arrangerade
möten under ett halvår och belönas
också med ett intyg för deltagarna.
TEXT OCH BILD: MATS NYGREN

Kerstin Stöckl, praktikanten Eylin Batak
och Kassem Echehade erbjöd i september
studenter tillgång till nya kompisar utanför
campus.

Sångarstriden

FULLTALIG,
KÄMPAGLAD
SÅNGARSTRID

Årets Sångarstrid den 3 november blev en helaftonsföreställning med
åtta deltagande teknologsektioner. Detta sedan A-sektionen (arkitekterna) återkommit efter 15 års bortavaro.
att det var jubileum. Flera
av de småspex som spelades upp handlade om LTH:s
tillkomst och historia. A-sektionen försökte berätta om
varför de uteblivit och gav festliga karikatyrer av de
olika sektionernas företrädare.
Stämningen var hög i AF:s stora sal som var fylld till
sista plats. Deltagarna sprang omkring på läktarna med
högljudda ”hejaramsor” innan det hela började.
Det obligatoriska momentet med en körsång och en
snapsvisa gicks igenom och juryn med de olika sektionernas inspektorer – förstärkta med en Jesperspexare –
avgav sina röster. Därefter ledde senare års stora vinnare
F-sektionen (Teknisk fysik – innefattar också Nanoprogrammet och Teknisk matematik).
Det märktes också tydligt

Andra avdelningen utgörs av korta spex med eget orkesterackompanjemang och sång och agerande av högst
skiftande kvalitet. De var alla roliga men med mellansnack och expert-kommentarer av ”Sladjan-Sebastian”
Åkesson och ytterligare åtta omröstningar kring tre
moment varje gång av juryn, ja så blev kvällen lång.
”Nanopinglan” Malin skötte röstinsamlingen med
bravur och lyckades dessutom byta klänning mellan
varje framträdande.
Hur det hela slutade: Jo med en ganska klar favoritseger för F före de pigga tjejerna i A och I (Industriell
ekonomi) som delade andraplatsen.
TEXT OCH BILD: MATS NYGREN
Arkitekterna skojar här med W-studenterna

ÅSTRÖM PRISAD FÖR LÄROBOK
Professor emeritus Karl Johan

och hans vän Richard Murray på Caltech har fått pris för sin
gemensamma lärobok av reglerteknikens internationella organisation
IFAC. Detta pris, Harold Chesnut
Control Engineering Textbook
Prize, delades ut vid organisationens
konferens i början av september i
Milano.
När Karl Johan pensionerades
från LTH 1999 flyttade han till
Santa Barbara i Kalifornien och
skapade en grundkurs i reglerteknik
för maskiningenjörer.
– Jag upptäckte då att det saknads bra läroböcker i ämnet. Man
hade börjat göra sådana sedan 1945
då ämnet blev en akademisk disciplin och sedan byggt på dessa med
senare exempel, men ingen hade
syntetiserat ämnet och inte heller så
mycket behandlat hur datorer bör
användas i reglertekniken.
Åström

För kursen jag gjorde använde
jag demonstrationer, bland annat
av cyklar som det inte går att cykla
på. Det tog tre år att skriva kompendiet.
Samtidigt ville US Airforce´s
forskningsavdelning ha en sammanställning över relevant reglerteknik och Richard Murray hjälpte
dem med det. Han blev för övrigt
hedersdoktor vid LTH 2007.
Båda forskarna upptäckte behovet av en bättre lärobok och slog
sina påsat ihop. Resultatet blev boken ”Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers”, som vänder sig till maskin- och
elektrotekniker likaväl som fysiker
och biologer. Boken gavs ut på Princeton University Press som accepterade författarnas krav att boken
skulle vara billig (just nu 44 dollar)
och kunna laddas ner på Internet.
Där kan man hitta den via Caltech

och professor Murray.
Karl Johan Åström har använt
boken i en kurs i Lund för laserfysiker och Max-lab-fysiker. På LTH är
den bredvidläsningsbok.
1987 fick Karl Johan Åström
IFAC:s finaste medalj, ”Giorgio
Quazza Medal”. 2002 fick hans
student Lennart Ljung, professor i
Linköping samma medalj.

Alumninotiser
till
ny vd och koncernchef för Elverket
Vallentuna AB. Han tillträder senast i mars 2012. Idag är Patrik Johansson ansvarig för Managementoch IT-konsultbolaget Connectas
verksamhet inom energibranschen.
Han är civilingenjör från Lunds
Tekniska Högskola och har även en
Master of Business Administration
från University of Michigan, USA.
Patrik Johansson har utsetts

business- &
client manager på webbproduktionsbolaget Aspekta Propeople.
Han är civilingenjör från Lunds
tekniska högskola.
Wilhelm Eklund är ny

civilingenjör
V, är bas för bygget av ESS, som
startar 2013. Ystad Allehanda berättar att han tidigare byggt en moské
i Mekka, palats i Saudiarabien och
både Arenan och Turning Torso i
Malmö.

Joakim Martikainen har anställts

Kent Hedin från Ystad,

som konsult inom Brand & Risk
på risk- och krishanteringsföretaget
Seccredo. Han är brandingenjör
vid Lunds Tekniska Högskola. Han
kommer närmast från en tjänst
som verksamhetssamordnare på
Trafikverket och före det Malmö
Brandkår.

Juho Nömm, som läste

professor i energiteknik vid Karlstads universitet.
Han är från Ystad och civilingenjör
i kemiteknik och disputerade också
på LTH 1996 med en avhandling
kring torkningsteknik i pappersbruk. Han har också ett starkt
musikintresse.
Lars Nilsson är ny

maskinteknik vid LTH i början av 70-talet har
blivit chef för stålindustrin Bharat
Forge Kilsta AB i Karlskoga. Han
har arbetat i 30 år för ASEA och
ABB. Han arbetade i England, Sydafrika och Tyskland, Ukraina och
Holland tills han 2006 bytte till
bilindustrin i tyska Baer&Hella där
det blev tjänst i Indien och Estland.

vd för REC
Ondovent AB. Han är civilingenjör
E 1988 och har senare haft en rad
chefsbefattningar i näringslivet,
senast i AP&T Press Systems.
Kenneth Karlsson är ny

från Bjärred
är ny vd för Presona i Tomelilla, ett
globalt företag i återvinningsbranschen. Han kommer från Gedevelop
i Helsingborg och är civilingenjör
från LTH.
Stefan Ekström, 48 år,

är ny vd för
Nordvästra Skånes Vatten och
Avlopp AB, NSVA. Han är utbildad
V-ingenjör vid LTH och har bl a
arbetat vid VA-verket i Malmö.
Ulf Thysell, 37 år,

1 september ny chef för region Skånes
IT-avdelning. Han har läst maskinteknik och informatik vid LTH och
industriell ekonomi i Örebro och
drev bl a företaget GlobeCom som
såldes till Bahnhof Internet innan
han gick till ICA:s IT-avdelning.
Niklas Sundler är sedan

Håkan Svensson, Södra Interiörs

nuvarande vd, blir chef för Södra
Skog och skogsdirektör. Håkan
Svensson har varit vd för Södra Interiör, tidigare Gapro, sedan 2005.
Han är civilingenjör i kemiteknik
vid Lunds tekniska högskola.

från
LTH, är ny vd och koncernchef för
Agellis Group. Han får där en ny
vice vd vid namn Albert Rödfalk,
civilingenjör K med inriktning mot
industriell ekonomi från LTH.
Patrik Bloemer, civilingenjör E

POSTTIDNING B
Lunds Tekniska Högskola
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Kårhuset på LTH pryds av denna 40 kvadratmeter stora banderoll under hela 2011.
Det syns att det är Jubileum.

s.18
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