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I den här familjen är vi som
ett enda stort byggföretag.

Hus att trivas i, det är det vår verksamhet i grund och botten handlar om. Oavsett om det
gäller att bygga, förvalta eller att utveckla projekt.
Men hur ska vi skapa trivsel åt andra, om vi inte trivs själva? Därför strävar vi efter att vara
den mest attraktiva arbetsgivaren på de marknader där vi verkar, med gott om utvecklingsmöjligheter och utmaningar.
Vi är visserligen ett stort företag, men tack vare en öppen organisation, god stämning och
korta beslutsvägar är det ändå lätt att bli sedd och uppmärksammad. Ett stort mått av frihet
stimulerar dessutom till eget ansvar, vilket är en av de viktigaste hörnstenarna när man ska
bygga sig en karriär och en framtid.
Framgång föder som bekant framgång. Hos oss gäller det även trivsel.
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skola och vuxenliv, vilket i många fall
innebär högskolestudier.
Jag tror att det i regel ger utmärkta
erfarenheter nu som då, nu ännu mer
globalt, precis som vår tid brukar
karaktäriseras. Och att mogna ett år
under frihet innan man åter kastar sig
över böckerna är nog också att rekom
mendera.
Men sedan tar intensiva studier över, åtminstone för Er
studenter som läser på LTH . Kursplaner, kompisar och annat
håller fast i tillvaron. Men varför inte ta chansen när ni när
mar er fjärde studieåret och resa ut? En eller två terminers
utbytesstudier är en chans som kanske aldrig återkommer.
Numera kan man få studera en period i nästan alla världs
delar. Att det kan ge ovärderliga erfarenheter och kontakter
kan ni läsa flera intervjuer om i detta nummer av LTH
nytt . Nästan halva tidningen handlar om internationella
utbyten, mellan studenter, lärare och forskare – viktiga mål
på LTH . Ja, även administratörer kan få finansiering till
internationella utbyten.

redaktörens ruta

for jag ut
i Europa på min lilla Vespa. Besökte ensam minst sju länder
som jag inte varit i tidigare och upplevde många spännande
äventyr.
Bland annat sov jag på en fransk idrottsplan och på en
dansk roddklubbs toalettgolv och på middagsbordet i ett
österrikiskt vandrarhem (värden satt berusad på krogen nere
i stan).
Jag talade engelska, franska och tyska ”på allvar” för
första gången i mitt liv. Minns ännu chocken när jag frågade
efter vägen i en mack utanför Hull och inte förstod ett ord
av svaret. Den dialekten hade vi aldrig hört i skolan. Jag som
ändå läst riktigt mycket språk!
En fransk slaktare som talar med cigaretten i mungipan
var senare minst lika obegriplig.
Vid Rivieran fick jag en brittisk kompis – och flirtade
med en tuﬀ fransyska – och i Italien träﬀade jag en jämnårig
italienare som gästarbetat i en tysk gruva.
Den gången – det är faktiskt 41 år sedan – var det stort
att komma ut i Europa och den här resan gav mig minnen
för livet, förmodligen också en del självförtroende och social
trygghet.
I dag reser många ungdomar mer eller mindre jorden
runt när de är i samma stadium i livet. I skarven mellan
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å inleddes en annons som publicerades i alla de större
tidningarna i slutet av oktober. Där bjuder vi in intres
serade att söka anställning hos oss: tre professorer, en biträ
dande lektor, 16 doktorander etc.
Vad har hänt? Har vi börjat gräva guld på Campus eller
har vi ett eget sedeltryckeri i Kårhuset?
Nej! Det är helt enkelt så att det går bra för LTH . Vi
är framgångsrika i jakten på forskningsmedel. Samtidigt
arbetar vi inom framtidsområden. Detta märks inte minst
i den nya forskningspropositionen där energi, klimat och
medicin är några av de s k strategiska satsningsområdena.
Inom alla dessa har LTH internationell spetsforskning. Ofta
i gränsöverskridande projekt som berör flera fakulteter. Det
är bra att tillhöra ett stort universitet med stor bredd som
möjliggör detta.
Vi satsar mycket på internationalisering av både ut
bildning och forskning. Vårt internationella kontor arbetar
intensivt i allt större nätverk. Vi har numera en vicerektor

för internationella frågor med ett
kraftigt utökat uppdrag. Det omfat
tar både utbildning på grundnivå, på
re k t or h ar orde t
avancerad nivå och på forskarnivå. Det
internationella perspektivets betydelse
illustreras inte minst av tillkomsten av EIT , European
Insitute for Innovation and Technology, en ny skapelse
inom EU . Inom detta europeiska ”universitet” skapar ett
antal spetsuniversitet och spetsföretag s k KIC s, Knowledge
Innovation Centres, med ett speciellt fokus: IT , energi och
klimat nämns ofta som möjliga KIC s. För varje center kom
mer cirka en miljard att finnas disponibelt under fem år. Vi
behöver alltså vara proaktiva inte bara nationellt utan också
internationellt.
I november hoppas vi väljas in i ett nätverk för tekniska
universitet, CESAER , som understödjer våra internationella
ambitioner. Mycket återstår att göra och spelplanen är stor!
ANDERS AXELSSON

Trångt i montern på Tekniska mässan

Några av besökarna hade tagit sig till
Älvsjömässan bara för deras skull! Även
doktoranden Björn Hammarström ,
som representerade den medicintekniska
forskningen vid Avdelningen för elektrisk
mätteknik, hade en strid ström av mäss
besökare.
– Totalt hade mässan 25 000 besökare
från hela Mellansverige, därav var en icke
obetydlig del skolungdom. Minst 50
grupper med övervägande gymnasieelever
besökte LTH s monter där våra studentam
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bassadörer berättade om våra utbildningar,
säger informatör Matilda Roijer .
Tillsammans med Eva Nilsson och
(första dagen) Lisbeth Wester represen
terade hon LTH vid mässan, som pågick
den 21-24 oktober. Den enda ytterligare
högskolan på plats var Halmstads som
dock bara visade upp en utbildning.
På seminarierna förekom bl a professor
Gunnar Bolmsjö, LTH , och i vimlet
syntes andra maskinforskare härifrån: JanEric Ståhl och Carin Andersson .
Lycke von Schantz presenterade
Bike Stroller, cykelbarnstolen som med ett
enkelt handgrepp förvandlas till barnvagn
(bilden). Emilie Hedén visade datorn
Vital för äldre personer utan datorvana.
Den har bl a specialtangenter för snabel-A
och för större text.
M AT S N Y G R E N

Foto: Mats Nygren

LTH var nästan ensam högskola på
Tekniska mässan i år och fick därför massor av uppmärksamhet. De
två nybakade industridesignerna
Lycke von Schantz och Emilie Hedén träffade både journalister och
tillverkare som ville diskutera deras
examensarbeten.

Lycke von Schantz har skapat en kombinerad
barnsadel för cykel och barnvagn. Här med
arbetsmodeller.
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Foto: Kennet Ruona

”Nu är ämnet
plötsligt hett,
och en rad andra
aktörer börjar
uppmärksamma
branschen”
Bärbel Hahn-Hägerdal, professor i teknisk mikrobiologi vid LTH, har belönats med Charles D Scott
Award för sina insatser inom bioteknologi.

En pionjär i etanolproduktion
Bärbel Hahn-Hägerdal, professor i
teknisk mikrobiologi, belönades nyligen med Charles D Scott Award för
sina insatser inom bioteknologi, och
är en av pionjärerna när det gäller
svensk etanolforskning.

– Det var trevligt att få priset just för att
det synliggör verksamheten. Vi har ganska
ensamt hållit på i flera decennier med
utveckling av nya processer för bioetanol.
Nu är ämnet plötsligt hett, och en rad
andra aktörer börjar uppmärksamma
branschen, kommenterar Bärbel HahnHägerdal.
Redan på 70-talet, under post-doc
studier i USA, började hon studera möjligheten att omvandla lignocellulosa, främst
jordbruksråvaror, till etanol, och när hon
kom hem tog hon ett tvärvetenskapligt

6

initiativ till det som kom att kallas Etanolprojektet vid Lunds universitet.
– Allt hänger ihop, det är nödvändigt
att arbeta med hela processer. Vår forskning handlar om GMO (genetiskt modifierade organismer) och det vi modifierar
är vanlig bagerijäst. Vi förser den med
nya gener och klipper itu – inaktiverar – vissa av dess egna gener. Målet är
att jäststammarna som vi utvecklar ska
kunna ta hand om fler sockerarter än vad
bagerijästen nu kan, och att den ska kunna
jäsa dem till bioetanol och andra flytande
bränslen och baskemikalier.
– Råvarorna vi använder är förnyelsebara råvaror – skogsavfall, jordbruksavfall
och energigrödor – och de omvandlas till
etanol. Vår målsättning är att jästen också
ska kunna producera andra alkoholer och
baskemikalier. Allt för att skapa förutsätt-

ningar för att ersätta traditionell petrokemi med förnyelsebar kemi.
Bärbels forskargrupp strävar bland
annat efter att ta fram alkoholer och
baskemikalier för att ersätta de kemikalier
som idag produceras i den petrokemiska
industrin. Forskarna ändrar på jästens
DNA så att den kan ta upp fler sockerarter
och göra etanol, andra flytande bränslen
och baskemikalier. I dag gör jästen alkohol
av vissa sockerarter, men forskarna vill
utvidga jästens möjligheter att jäsa fler
sockerarter.
– Vi arbetar parallellt med olika
teknologier, både klassisk stamutveckling
och modern rekombinant DNA -teknologi.
Produktion av bioetanol baserad på vår
jäst görs ännu inte i fullskalig industriell
produktion, men jag är helt övertygad om
att vi kommer att ha bioetanol baserat på
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vår forskning i produktion senast inom
fem år.
Kemiintresset väcktes hos Bärbel redan
i realskolan. Hon tyckte ämnet var kolossalt spännande men kan egentligen inte
förklara varför, det bara var så.
– Vi hade en mycket bra lärare, det kan
ha bidragit. Vi var bara flickor i klassen,
alla andra tyckte att kemiämnet var förfärligt eftersom det luktade så illa. Jag tyckte
om doften av svavel och tyckte att allt vi
gjorde bara var roligt.
läsa kemi
1961 och specialiserade sig i slutet av 60 talet på biokemi.
– Det berodde väldigt mycket på lärarna, inom biokemin hade man en öppen
inställning till det mesta. Det var högt i
tak, och för mig är det väldigt viktigt med
högt i tak. Den akademiska världen på
50 - och 60 -talen präglades väldigt mycket
av lärare med tunnelseende, så var det inte
inom biokemin. Min professor i biokemi,
Gösta Ehrensvärd , skulle jag vilja kalla
ett genuint renässanssnille, en brilliant,
varm och generös person.
Till saken hör även att Bärbel under
ett antal år på 60-talet tog en paus från
det akademiska livet och arbetade inom
grundskolan i Lund som lärare i matte och
kemi.
– Det var av personliga skäl, det passade med mitt liv i övrigt just då. Det
roligaste med att vara lärare är när du når
ut med ett budskap, oavsett om det gäller
ungdomar eller som nu doktorander. Man
känner tillfredsställelse när man får dela
med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Då spelar det ingen roll vilken nivå det
handlar om.
Bärbel disputerade 1976 och kommer
in på jämställdhet när hon beskriver hur
det var att vara kvinna i den akademiska
miljön. Under hennes tid som doktorand
fanns det tillräckligt många kvinnliga
doktorander inom biokemi för att skapa
”en kritisk massa” och det gjorde att de
inte kände sig utsatta.
– Vi syntes, vi försvann inte men var
heller inte riktigt medvetna om det den
Efter studenten började hon
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gången. Vi hade väldigt röda och blå
strumpor och både argumenterade och
agerade för jämställdhet. Vi hade mycket
diskussioner, och dagens genusdiskussion
känns lite som en upprepning av vad vi
sa redan för 30 år sedan. Och det gör det
svårt att engagera sig i dagens debatt.
Hon poängterar att det att doktorera
som ung kvinna i naturvetenskap och teknik kan vara väldigt speciellt – en kvinnlig
doktorand kan hamna i en helt manlig
miljö där hon kan komma att känna sig
väldigt övergiven; hon skulle lika gärna
kunna sitta på månen.
– Kvinnor har en tendens att självmant
ta ansvar för ”marktjänsten”. Så länge man
är i lärare-student-rollen och är duktig
flicka uppskattas man av alla. Konkurren
sen kommer när du inte doktorerar längre.
Då ska du konkurrera om jobb, om forsk
ningsanslag, om en plats i ett labb etc. En
fälla för kvinnor inom naturvetenskap är
som assistent åt männen, och det är väldigt
svårt att inte hamna den rollen.
En annan vinkel är risken att bli det
kvinnliga alibit. Det ingår i det akademis
ka livet att sitta i grupper och kommittéer
och andra sammanhang.
– Det passar inte mig överhuvudtaget.
Den akademiska organisationen är lång
sam och jag är en ”do-er”.
talar mycket om
vikten av att göra LTH till en attraktiv ar
betsplats för människor i 30–35-årsåldern,
och det fungerar inte med de 60-timmars
veckor hon själv har.
– Med alla dess fel och brister är jag
stolt över att tillhöra LTH , och den absolut
mest kritiska frågan idag är att se till att
LTH återgår till att vara en arbetsplats
människor gärna söker sig till.
Ett annat område hon regelbundet
återkommer till under intervjun är den
påverkan åren som post doc i USA , Univer
sity of Pennsylvania, haft på henne.
– Då var det högt i tak i USA . På
70-talet hade USA just kommit ur krisen
kring medborgarrättsrörelsen, en kris som
nästan ledde till inbördeskrig. Att komma
från Europa just då var att uppleva att ing
Bärbel Hahn Hägerdal

enting var omöjligt, det genomsyrade allt
i samhället och gav mig en fantastisk kick.
Jag har präglats mycket av de åren i USA i
mitt arbete vid LTH och haft rätt mycket
av den amerikanska universitetsmodel
len för ögonen. I USA lyssnade lärarna på
studenterna, allas synpunkter var viktiga
att ta med i diskussionen och ingens syn
var mer värd än någon annans.
– Under den här tiden skapades ett
makalöst nätverk, jag kände alla som
arbetade med bioenergi den gången och
det var en fantastisk upplevelse för en
nydisputerad forskare. Jag är tillbaka i USA
rätt ofta och en rolig detalj är att män
niskorna bakom Charles D. Scott Award
har ett möte varje år, som jag ofta deltar
i. Det var roligt att ta emot priset och att
få uppmärksamma alla gamla kontakter i
mitt tacktal.
När det gäller livet som forskare beto
nar hon att uthållighet är ett krav, och att
man som person måste klara av motgångar
i stor utsträckning, kunna hålla fast vid en
tankegång väldigt länge och måste se till
att fira de små framstegen. Det kan vara
väldigt långt mellan wow…
– Vår forskargrupp har haft en
väldigt stabil men blygsam finansiering
från Energimyndigheten. Det är viktigt
att framhålla det positiva i det svenska
systemet, om finansieringen är uthållig
behöver den inte vara så stor. Många av
mina USA -kollegor har fått ägna sig åt helt
andra saker när intresset falnade, men nu
är det väldigt hett igen och nu har man
fått fantastiskt stora anslag.
CAROLINE ALESMARK

Fakta/Bärbel Hahn-Hägerdal
Professor i teknisk mikrobiologi sedan 1990. Född
1943. Har varit gästforskare i Japan, Sydafrika
och Brasilien. Intressen: Tycker mycket om att
läsa – t ex Doris Lessing – ”det är en skandal
att hon inte fick nobelpriset för länge sedan”,
tycker mycket om John Le Carré för hans sätt att
bearbeta 1900-talets historia och rekommenderar Joyce Carol Oates bok Blonde om Marilyn
Monroe. ”Den kräver att man är så förkyld att
man måste stanna hemma, annars kommer man
inte igenom den”. Andra intressen är teater och
musik, framför allt opera, där Verdi kommer först.
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T.v: Galeasen ”Hedvig” gick ner 1902 med en last tegel och keramik. Fortfarande ligger rören prydlig travade i lastrummet. T.h: S-B står för
Skromberga Bolaget. Bara ett par år efter att fartyget gick ner köptes bolaget av Höganäs som tog över produktionen av tegel, rör och lergods.

Öresund döljer ett outforskat
Varför är de stora skogar med
boplatser från stenåldern som ligger bara några mil från Lund helt
outforskade? Varför vet vi så lite om
de rikliga historiska lämningar som
endast ligger ett stenkast bort?
Jo, för att de ligger under vatten.
Vårt marina arv.

– Vi vet egentligen väldigt lite om vad som
finns i havet. Det finns till exempel inga
bra kartor över havet och havsbotten, de
kartor som finns är inte alls lika detaljerade som de som finns för land. Det här är
fortfarande land, det är bara det att det är
vatten ovanpå, säger Kjell Andersson,
forskningsingenjör och dykare på teknisk
geologi vid LTH .
Och Kjell Andersson borde veta. Han
har dykt i Öresund och Östersjön under
ett helt yrkesliv. Förr var det komplicerat
att dyka och göra forskningsinsatser under
havsytan, men den tekniska utvecklingen
går så snabbt framåt att det i dag är lättare
än någonsin att utforska havet.
Med en sidescan-sonar kan man till
exempel se 80 meter åt varje sida och
få väldigt tydliga bilder av till exempel
vrak. En annan teknik kallas multibeam
och med den kan man göra tillförlitliga
8

tredimensionella undervattenskartor. I
våras använde Kjell Andersson och hans
forskarkollegor bägge teknikerna när de
inom ramen för projektet ”Vårt marina
arv” sökte igenom Kämpingebukten och
ett område söder om Falsterbo.
– Vi hittade 10 vrak på de 10 dagar
vi var ute. Vissa var kända och andra var

”Det här är fortfarande
land, det är bara det att
det är vatten ovanpå...”
okända, en del var plundrade och andra
helt intakta.
Under de två fältveckorna i våras tittade man också närmare på två flygplansvrak. Tidigare har dykare från LTH hittat
en al- och bokskog utanför Barsebäck när
de gjorde undersökningar för Öresundsbron.
– I stort sett alla fyndplatser på land
är redan undersökta, men i havet är det
mesta okänt. När ett fartyg går ner stannar
tiden. Det finns ett stort outnyttjat kulturarv i havet, säger Kjell Andersson, som vi
vet så väldigt lite om. Vi vet inte ens vilka
vrak som finns i havet.

Kjell Andersson drömmer om att öppna
havet och kulturarvet för ekoturism. Turbåtar som trafikerar Öresund och levandegör den historia som döljer sig under ytan.
Precis i hamninloppet till Landskrona
ligger till exempel örlogsskeppet ”Nya
Svärdet”, som sköts i sank 1658, med
kanoner och allt. Redan 1661 försökte
man bärga fartyget, men dåtidens dykare
gav upp eftersom fartyget sjunkit för lång
ner i sanden.
– Tänk bara vilken turistattraktion
”Nya Svärdet” skulle kunna bli. En dröm
jag har är att man gräver ut skeppet och
slår en spont runt vraket så att besökare
kan gå runt och titta på skeppet genom en
glasruta. Vraket kan alltså ligga kvar och
turisterna kommer dit och tittar på det!
Regalskeppet Vasa har en miljon besökare
om året och är känt över hela världen
– ”Nya Svärdet” skulle kunna bli lika stort.
Under fältveckorna av ”Vårt marina
arv 2008” letade man bland annat efter
ett tyskt flygplan, Fokke Wulff 200, som
troligen blev nedskjutet av tyskarna själva,
förmodligen av misstag, den 29 september
1944. Väldigt mycket är känt om planet
och passagerarna, men man har aldrig
hittat det.
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Havsportalen sätter Lund
på den marina kartan
Nu ska LTH och Lunds universitet äntligen hamna på
den nationella marina kartan! Nu samlas mycket av
den breda havsrelaterade forskningen under ett gemensamt paraply – Havsportalen.

Klas Thermaenius och Arne Sjöström ombord på universitetets båt
Carolina.

kulturarv
– Nu tror vi att vi har lokaliserat det. Vi fick så pass många
indikationer att vi nu begränsat oss till ett 450 gånger 450
meter stort område.
Ett annat fynd i våras var galeasen ”Hedvig” som sjönk
1902 efter en krock med en engelsk ångare. Den var lastad
med tegel och rör som fortfarande ligger prydligt packat i
lastrummet. Båten tillhörde Skromberga-bolaget. Ett par år
efter det att båten sjönk såldes Skromberga till Höganäs som
fortsatte produktionen av tegel, rör och lergods.
– Storyn förbinder hav och land, det är en kulturhistoria
vi inte bara kan bortse ifrån. Det som i dag är 100 år blir
någon gång 500 år. Och trycket på havet är stort – transporter, kablar, oljeledningar, vindkraftverk etc – mycket av
kulturarvet i havet skadas och förstörs om vi inte gör något,
säger Kjell Andersson.
Nästa år kommer projektet ”Vårt marina arv” att ta sig
an havet utanför Simrishamn. Under veckorna 19 och 20
blir det fältarbete och sedan kommer det att bli en utställning i Simrishamn under hela augusti. Alla kustkommuner
och Länsstyrelser bjuds in för att lära sig mer om vad den
havsrelaterade vetenskapen förmår i dag.
Exakt vad man kommer att undersöka och söka efter utanför Simrishamn vet man ännu inte. Men Malmö museer
har uttryckt en önskan om att titta närmare på en 10 000 år
gammal skog som finns utanför Kivik.
– Men vi är inte klara med årets projekt. Vi fick hundratals indikationer som alla ska följas upp och analyseras, men
det får bli i vinter. Så här års vill vi dykare ligga i fält.
Y E N S WA H L G R E N
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Tidigare har forskare inom vitt skilda discipliner arbetat med
havsrelaterade ämnen var för sig, men det finns mycket att vinna
på göra fler – både kollegor och allmänhet – medvetna om den
forsknings som bedrivs vid Lunds universitet. På Havsportalens
webbplats ska det vara lätt att knyta kontakt med forskare.
– Vi har en unik bredd inom havsforskningen i Lund som inte
riktigt synts tidigare eftersom alla arbetat inom begränsade forskningsområden. Men när vi samlar forskningen tematiskt blir det
tydligt vilken oerhörd kunskap och kompetens som finns vid LU,
säger Kjell Andersson, teknisk geologi LTH, som är en av initiativtagarna.
Det finns mycket att vinna på ett tvärvetenskapligt perspektiv
på havet eftersom allt hänger ihop. Vad som händer vid till exempel ett oljeutsläpp berör en mängd olika vetenskapliga discipliner,
ekologi och fågelliv påverkas, men utsläppen hänger också samman med transporter och transporter hänger samman med hamnutveckling och vad kostar det en kommun om turister inte kan
bada på ett år? Hur påverkar oljeutsläpp glasskiosken på stranden?
Lund har utåt sett inte förknippats med havsforskning, trots att
Lunds universitet förmodligen har det bredaste utbudet av forskning med anknytning till havet när man skrapar på ytan.
– För mig handlar det om att synliggöra den kompetens som
finns inom LU, men det handlar också om att sätta Lund på den
nationella ”marina kartan”, tidigare har det varit andra universitet
som, åtminstone utåt sett, dominerat den marina forskningen,
säger professor Svante Björck, kvartärgeologi, Lunds universitet.
Havsportalen växte fram när olika forskares nätverk knöts
samman och det blev allt tydligare hur många forskningsdiscipliner
som jobbade med havsfrågor.
– Jag visste att vi hade en väldig bredd på forskningen på LTH
och LU, men även jag blev förvånad över hur omfattande den verkligen var, säger Kjell Andersson.
Det finns ingenjörer som arbetar med stranderosion, byggforskare och arkitekter som studerar strandbebyggelse och dess konsekvenser, ultraljudsforskare som samarbetar med delfinforskare,
matematiker som gör prognoser om extrema våghöjder, analytiska
kemister som gör miljömätningar i havet för att nämna några.
Havsportalen invigdes av den 26 november av rektorerna
Anders Axelsson och Göran Bexell och en heldag med seminarier
och föreläsningar om havsrelaterad forskning.
Medverkande i Havsportalen idag: Analytisk kemi, Anestesiologi och intensivvård, Brandteknik och riskhantering, Byggproduktion, Elektrisk mätteknik, Historisk arkeologi, Juridicum, Kvartärgeologi, Limnologi, Livsmedelsekonomiska institutet, Marinbiologi,
Matematisk statistik, Teknisk geologi, Teknisk vattenresurslära,
Teoretisk ekologi, Zooekologi och Zoologisk cellbiologi.
YW
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Blev nollningen annorlunda i år?
Är nollningen en äldre men effektiv
form av teambuilding? Eller är det
en tradition av fylla, griseri och pennalism? Svaret varierar beroende på
vem man frågar. LTH-nytt har valt att
fråga flera nyckelpersoner om nollningen blev annorlunda i år.

Det har nämligen LTH s nya ledning sagt
att den vill. Även gruppen med studievägledare och kuratorer har i flera år försökt
påverka traditionen mot minde alkohol
och mer studieförberedande inslag.
LTH s vice rektor Ingrid Svensson
väntade när vi intervjuade henne fortfarande på de utvärderingar som möjligen
kan säga något mer bestämt om detta.
– Fast vi har ju inte utvärderat introduktionen lika noga tidigare så vi vet inte
vad vi ska ställa alla svaren mot, påpekar
hon.
– Vi i ledningen var med i början

magpumpas. Inslaget av akademisk introduktion har också ökat.
Studievägledarna gör en utvärdering av
nollningen. Man ställer frågor till studenterna så fort nollningen är klar. 529 svar
hade kommit in vi träffade Elisabeth.
– 2003 inledde vi en fadderverksamhet
som 2004 nått full fart med utbildning av
faddrar och phösare i ledarskap, i likabehandlingslagen och i alkoholhantering,
berättar hon.

av planeringen och försökte engagera
programledningarna mera. Genomförandet var sedan deras ansvar. Den första
förändringen var att alla nybörjare i Lund
kallades till upprop under samma dag,
måndagen den 25 augusti, fyra gånger
fylldes Kårhusets aula, och ett upprop på
onsdagen i Helsingborg. Introduktionsveckan var schemalagd med introduktion
av såväl studier som kamratskap. Alla
aktiviteter under dagtid var naturligtvis
alkoholfria och i regel var måndags- och
torsdagskvällen alkoholfri.
– Vi är glada att vi fått upp diskussionen om alkoholen på bordet, säger Elisabeth Gersbro-Bülow , samordnare för
studievägledarna.
– Det känns som om nollningen varit
lite annorlunda i år, lite lugnare även om
det fortfarande dricks mycket alkohol. Vi
såg t ex inga faddrar med öl i handen vid
mottagningen. Ingen har heller behövt
Foto: Mats Nygren

Skändningen av phöset utfördes av förra årets phös, en mycket populär, kladdig och blöt historia
som slutar med en simtur till ön Ön för alla överphösare.
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Dan Olsson ger
phösarna alkoholutbildning tillsammans
med en av LTH s kuratorer. Vad kan hända
om man dricker för mycket och hur man
klarar sig bättre?
– Phösarna är ofta omedvetna om
sin roll som ledare och förebilder. Under
våra övningar får de reflektera över att alla
kanske inte är som en själv. Syftet är att
nollningen ska vara till för alla. Även de
som är lite äldre, de som är tjejer och de
som har en annan sexuell läggning, säger
Elisabeth.
I år var det Zanyar Adami , f d redaktör för Gringo, som talade om ledarskap
och gruppdynamik med ”phöset”. ”Klockrent” skrev man om detta i utvärderingarna. Fredrik Mattson talade om rollspel
för faddrarna.
Utvärderingen visar att nollorna tack
vare nollningen känner sig trygga i gruppen redan första läsveckan. De lär också
känna äldre kamrater genom nollningen.
Men det är för många nolleaktiviteter enligt en majoritet av nollorna. Beslutet om
en enda uppropsdag kom för sent, tyckte
många phösare.
Studievägledarna vill fortsätta utveckla
utbildningen av faddrarna även nästa år.
Man utvärderar varje moment.
– Men alla kan inte känna igen sig i
overallfolket. Mammor och pappor över
25 år är inte roade. Vi studievägledare
hade däremot en träff med en grupp sådana nolle-föräldrar. De kan behöva andra
berättelser om studierna.

Sjuksköterskan

M AT S N Y G R E N
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– Vi vill gärna stötta studenternas
aktiviteter. Gillar de dem så gör de
det bra, säger Monica Almqvist, programledare för E-programmet. I år
var hon med om att ta de nyanlända
studenterna ut på en hajk.

– På en scoutgård skedde team-building i
olika faddergrupper. Lärarna hade en station där de presenterade sig och de kurser
de skulle starta terminen med. Vi passade
också på att fråga dem varför se sökt
programmet och om de sett vår nationella
reklamkampanj. Det hade inte så många,
men flera berättade att de besökt LTH, t ex
med Flickor på Teknis, berättar hon.
– Min kollega Bertil Larsson och
jag skrev en artikel till den pedagogiska
inspirationskonferensen om våra erfarenheter.

Foto: Mats Nygren

Programledaren:
På hajken var också Viktor Öwall med,
sektionens inspektor, och kvällen var
alkoholfri. I utvärderingen saknade 16 av
de 85 teknologer alkoholen medan några
var glada att slippa den.
På tisdag lunch började allvaret med en
elektronikföreläsning. På torsdagen hölls
en robottävling som överphösaren Emil
Olsson stod bakom i samarbete med företaget SVEP . Den blev väldigt uppskattad.
Tidigare års matteföreläsningar i
starten har i år ersatts av elektronik men
man räknar på elektronikexempel. Före
nollningen hade programmet hållit i
utbildning av alla faddrar.
MN

Robottävlingen var en ny aktivitet arrangerad
av E-sektionen med hjälp av företaget SVEP.

Nollegeneralen:
– Det mesta i årets nollning har
varit fantastiskt bra och över förväntan. ”Flying” i Helsingborg var
t ex ett kanon-event med 250 pigga
Lundastudenter som träffade hög
skoleingenjörsnollorna, som brukar
flyga ut i hamnbassängen i märkliga
farkoster.

– Kårkamperna samlade i år bortåt tusen
deltagare i stället för ett par hundra, kanske för att kåren tack vare sponsring kunde
erbjuda gratis hamburgare varje gång. Vid
bilpackningen slog kemisektionen i år
ett otroligt rekord: 27 personer i en liten
småbil! Erbjudandet med Jesperspex till
alla nollor slog tyvärr inte så väl ut.
Manne Stafström , årets nollegeneral, är nöjd med nollningen och berättar
att olyckorna uteblev sånär som på några
V -studenter som skadade sig när de spelade fotboll.
På många andra utbildningar förekommer ingen nollning. Men på LTH föses
man ihop i lekfulla former därför att man
sedan i fem år eller mer ska gnuggas ihop
med sina kamrater.
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– Det har man nytta av under studierna
men även i det framtida yrkeslivet, menar
Manne.
Han är en avhoppad E -student, som
nu driver ett eget företag i den industrielektriska branschen. Själv minns Manne
sin nollning 2001 som en mycket positiv
upplevelse.
Han accepterade uppdraget att vara
nollegeneral då ingen annan ville. Sedan
10 januari har han ägnat ledig tid åt att
planera sektionsövergripande aktiviteter
och samordna sektionernas insatser. Han
såg också till att alla phösare fått utbildning för sin uppgift.
– Phöset ska stå på stadiga ben när vi
börjar, säger Manne.
Redan i början av året åker generalen
på ett Reftec-möte och får tips av kolleger
från andra tekniska högskolor. Precis före
nollningen lärde Röda korset phöset att
hantera olyckor. Det skedde på tips från
Umeå.
– Några nollor går på allt, några på
ingenting men den största gruppen väljer
ut saker de inte vill missa. I år var det
ovanligt många som var med från början

men sedan minskade det lite efter hand,
säger Manne.
– Sektionerna har alltid haft alkoholfria dagar så skillnaden i år blev mest att
dessa inträffade samtidigt för alla.
Som titeln general antyder är organisationen nästan militärisk. Under generalen
finns tio överphösare, från var och en av
TLTH s sektioner (utom doktoranderna).
Totalt är 60 phös och 400 faddrar inblandade.
Överphösarna brukar vilja fortsätta
med de aktiviteter som har blivit lyckade
tidigare. Dessutom vill de gärna sätta sin
egen prägel på nollningen med något nytt
inslag. Risken är att aktiviteterna blir fler
och fler.
Sektionerna väljer olika teman för
varje år. I år hade t ex ingenjörssektionen
ett romartema och elektrosektionen ett
Jedi-tema (Star Wars). Nollegeneralen har
sitt eget tema, i år en generalissimo med
massor av medaljer.
– Det hade annars varit kul att vara
clownen Manne men det skulle bli för jobbigt med sminkningen varje dag...
M AT S N Y G R E N
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Foton: Mats Nygren

Många frivilliga studenter hjälpte till
när universitetet tog emot alla utbytesstudenter på Arrival Day i augusti.

Hektiskt på Arrival Day
Den 18 augusti ligger Lund fortfarande i ödslig sommarslummer.
Men så kommer plötsligt en massa
studenter med tåg från Köpenhamn.
På Arrival Day anlände cirka 700
utländska studenter från ett 70-tal
länder till Lund.

Röda minibussar körde dem med hjälp av
frivilliga faddrar till Akademiska Föreningen, AF , där de togs emot av fler studenter
och funktionärer från International Office,
däribland även från Internationella kontoret på LTH .
Studenterna rullade sina väskor i en kö

till det överfulla bagagerummet på nedre
botten. Sedan köade de länge i trappan
innan de kom in i Stora salen. Väl där
kunde de välja på flera olika köer men i
dessa kunde man sitta på stolar framställda. För många kändes bostadsfrågan mest
akut och då fanns det två köer att välja på.
För dem som hade och de som inte hade
den frågan löst – Bopoolen.
30 studenter hade sovit i AF -borgen
natten innan eftersom de saknade bostad.
Det fanns runt 100 bostäder att dela ut
till de 700 men en del hade alltså redan
ordnat den detaljen. Och klockan 15 gick
det faktiskt fortfarande att få rum.

Fler reser in än ut
Förra året tog LTH emot 471 utbytesstudenter,
de flesta för en termin men en del för två och
enstaka för två år.
De inkommande studenterna kommer från
en lång rad länder. Flest från Frankrike, Tyskland
och Spanien följt av Nordamerika, ganska få från
andra nordiska länder och allt fler från Asien,
Sydamerika och Australien.
De inresandes antal ska ställas mot att 312
av de svenska LTH-studenterna reste ut. Fast det
är stor skillnad mellan utbildningarna. Medan
nästan hälften av arkitekter och industriella
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ekonomer skaffar sig internationella erfarenheter
är det få (runt 10 %) datastudenter som gör det.
Lantmäteri och Väg- och vatten är kanske särskilt
nationella utbildningsprogram.
Internationella mastersstudenter tas emot på
åtta program på LTH, vilket är ganska litet jämfört med KTH och Chalmers som har minst ett
40-tal. Hela LU erbjuder ett 60-tal. Här blandas
svenska och utländska studenter i kurserna. LTH
antog cirka 100 internationella mastersstudenter
i år. De två nya masterprogrammen, Nano och
Fotonik, var inte marknadsförda.

Sedan satt de och tittade sig mer eller
mindre osäkert omkring: asiater, australier,
tyskar, amerikaner och allt vad de är.
Cirka en tredjedel av de 1 200 utbytesstudenterna i Lund kom till LTH, och
för dem fanns det faktiskt bara en kö till
bordet bemannat av LTHs internationella
kontor. Fast många var arkitekter eller
industridesigners och ville träffa Eva Salo
monsson som har hand om just dem.
Man kunde anmäla sig till undervisning i svenska eller SAS , Scandinavian
Areas Studies, som orienterar om svenskt
samhällsliv. Man kunde anmäla sig till
utflykter och fester.
– Det här är en unik tillställning i studentvärlden. I andra länder tas utbytesstudenter inte emot så här organiserat. Men
alla kommer inte denna dag, berättade Eva
Salomonsson.
De cirka 100 internationella mastersstudenterna dök upp på LTH först en
vecka senare. De röda minibussarna gick
så småningom vidare med studenterna till
deras studentboenden. Ofta ligger detta i
ett hus eller korridor med bara utländska
studenter.
M AT S N Y G R E N
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Dubbel examen
2007 presenterade Johan Nyman sitt
examensarbete för både LTH och en
fransk högskola. Därmed kunde han
kvittera ut sin dubbelexamen i teknisk fysik samt flyg-/rymdteknik.
– Redan när jag började plugga
på LTH var jag inriktad på en plats på
Supaero i Frankrike, men då visste
jag inte att nätverket TIME fanns och
skulle underlätta det hela för mig,
säger han.

Johan Nymans uppsats handlar om nästa
generations datasystem och mjukvarudesign för obemannade flygplan. Examensarbetet genomfördes hos den världsledande
elektroniktillverkaren Sagem i Paris. Där
fick han en avdelad handledare förutom
de två han redan hade på respektive högskolor.
– Under tiden arbetade jag i ett team
av ingenjörer. Den franska industrin är
i mycket hög grad engagerad i ingenjörsutbildningen. Jag fick också en viss
ersättning under exjobbets sex månader.
Därefter fick jag anställning direkt.
Men Parislivet lockade inte så där
överdrivet. Johan Nyman sökte och kom
in på Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed
som tillhör Lunds universitet.
– Från storstad med drygt två miljoner
invånare till en by med drygt 2 000, ler
han snett.
Johan Nyman medger att det var ett
stort val efter sex månader – jobba eller
flyga. Men valet har ett klart mål, en chans
han inte vill missa.
– Min framtidsdröm är att kombinera
ingenjörs- och pilotrollerna, till exempel
genom att utveckla problemlösningar för
flyget hos en tillverkare eller ha ansvaret
för en viss typ av flygplan inom ett bolag.
Det får gärna ske med utgångspunkt i
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södra Frankrike där Johan trivts allra bäst.
Supaero i Toulouse där han studerade den
franska biten av sin dubbelexamen tillhör
de så kallade Grandes Ecoles. Supaero har
endast 550 elever som bor och studerar
mycket tätt intill varandra. Skolans resurs
tilldelning är i paritet med vad LTH har för
sina drygt 5 000 studenter.
Johan Nyman har redan börjat förverkliga sin framtidsdröm i liten skala i
egna företaget JN Avionics.
– På Trafikflyghögskolan behöver jag
inte plugga lika hårt som mina kursare
eftersom jag redan har en del av kunskaperna, och även flygcertifikat, sedan
tidigare. Det ger mig möjlighet att även
driva företaget.
Johan Nyman har arbetarbakgrund och
är den första och fortfarande ende i släkten
som gått vidare till akademiska studier.
– När jag gör något vill jag göra det
ordentligt, skojar han om sin trippelutbildning.
Hans starka drivkraft tog honom också
i yngre år till det svenska cykellandslaget.
Det var under cykling i Frankrike som han
hittade Supaeroskolan med inriktning på
flyg- och rymdteknik.
– Det franska skolsystemet är ganska
olikt det svenska. Ett enda prov efter två
års förberedelser avgör hela din framtid.
Därför valde jag att först studera tre år på
LTH inklusive några extrakurser. Sedan
började jag på motsvarande deras näst
sista år. Så det är inte mycket extra tid som
krävs för den dubbla examen.
Trots att han talade bra franska kunde
det vara tufft att hänga med i undervisningen i början.
– Där hade jag stor hjälp av de fördjupade kurser man läser vid LTH . Den franska pedagogiken är mycket annorlunda

Foto: Cajsa Carrén

blir till en flygande trippel

FAKTA OM JOHAN NYMAN
Född: 1979 i Borås
Fritidsintressen: Bergsklättring – började i
Toulouse och klättrar numera med Helsingborgs
klätterklubb, litteratur – alltid en stunds läsning
på kvällen för att bryta dagens innehåll, musik
– lyssnar gärna på Lars Winnerbäck och den
franske popsångaren Raphaël.
FAKTA OM TIME
TIME är ett europeiskt nätverk, Top Industrial
Managers for Europe, mellan 51 tekniska högskolor. Mellan dessa kan man arrangera dubbla
examina via bilaterala avtal. Mer information
via www.time-association.org/

och man skummar mycket material väldigt
snabbt. Båda systemen har sina för- och
nackdelar.
Johan Nyman säger att han fick mycket hjälp med allt kring nätverket TIME av
Christina Grossmann på LTH s kansli.
– Men om någon vill ha tips från mig
så hjälper jag gärna till för det här är en
mycket bra verksamhet ur många aspekter,
avslutar Johan.
CAJSA CARRÉN
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Svenska och kinesiska studenter berättar för
varandra om helgseder på ön Kamimo i Second
Life. Här ser det ut att handla om den svenska
påsken.

Träffa dina
kamrater
– som en

AVATAR!
Inför resan till Kina kan studenter
öva sig på kinesiska och träffa sina
framtida kursare i Second Life. Denna
virtuella värld erbjuder nya möjligheter för utbildning och kontakter.

Att den provas av Kinainriktningens studenter beror på att Marita Ljungqvist,
lektor i kinesiska, och Mia Hedberg ,
som arbetar med media för lärande och
undervisning på CED , träffades på en inspirationskonferens.
I Second Life (SL ) representeras man
av en fantasifigur, en avatar, som man själv
komponerar utifrån en slags garderob av
egenskaper. Man kan förflytta sig och delta
i aktiviteter och även göra affärer med så
kallade Lindendollar som kan växlas in i
annan valuta.
Marita och Mia besökte tillsammans en
SL -konferens i Florida som gick parallellt
i verkliga livet och i Second Life, för deras
del enbart det sistnämnda. De har nu fått
medel för att implementera web 2.0 i ett
multidisciplinärt samarbete mellan SOL,
CED och LTH, inom ramen för civilingenjörsprogrammet med Kina-inriktning.
Ett 30-tal studenter i andra årskursen
på LTH s Kinainriktning (för teknologer på
elektro-, data- eller infokomprogrammen)
ska till våren börja läsa kinesiska på halvtid
(15 högskolepoäng) vid SOL -centrum.
14

Några av dem deltar nu i förberedelserna
på Second Life. Fortsättningen sker sedan
i Kina – Zhejiang University i Hangzhou,
20 km sydväst om Shanghai – nästa hösttermin och ska ge dem förmåga att prata
vardagskinesiska och att läsa och skriva ett
antal hundra tecken. Man brukar säga att
man behöver kunna minst 3.000 tecken för
att läsa en dagstidning på kinesiska.
Kinainriktningen förestås sedan i
somras av Anton Cervin, Institutionen
för reglerteknik. Han och Bengt Mandersson , Institutionen för elektro- och
informationsteknik, ska då på engelska undervisa om reglerteknik och digital signalbehandling i Kina. Den undervisningen får
då också en grupp kinesiska studenter.
– Universitetet är rankat bland Kinas
tre eller fyra bästa universitet. LTH har
redan tagit emot en första grupp studenter
därifrån. Men det ska bli intressant att se
hur det går att blanda grupperna. Laborationer och övningar ska göras tillsammans,
säger Anton Cervin.
Längre fram har studenterna möjlighet att studera vidare i Kina som vanliga
utbytesstudenter på fjärde eller femte året.
Flera svenska företag, bl a Ericsson, lovar
att erbjuda sommarpraktik i Kina och
eventuellt examensarbeten.
– Flera studenter har uttryckt intresse
för det, säger Anton Cervin.

Marita Ljungqvist har tagit kontakt med
kinesiska studenter som studerar svenska
i Kina. De har nu några gånger träffat en
grupp LTH -studenter och börjat lära sig
grunderna för hur man rör sig och umgås
i SL .
Redan i våras gjorde hon och Mia
ett litet pilotprojekt med tre svenska och
tre kinesiska studenter. De träffades fem
gånger och höll så småningom var sin
presentation om en av sina egna högtider.
De visade bilder på skyltar som de gick
förbi medan de talade. Detta skedde i SL
på ön Kamimo, byggd i samarbete mellan
Kalmar högskola, Missouri State University och Molde universitet.
– I SL saknar man kroppsspråk och
ögonkontakt och får utveckla andra sätt
att fånga uppmärksamhet. Man kan sedan
både tala och texta på valfritt språk, även
kinesiska, påpekar Mia Hedberg.
– Second Life är en tröskel för studenterna. De måste lära sig sådant som att
sätta sig ner, vända sig mot någon och hur
man överlämnar saker till andra. Det blir
många frågor, berättar Marita Ljungqvist.
SL blir bara en del av Kinastudenternas
samarbete, en portal på webben ska också
byggas. Via SL ska även studievägledarna
kunna träffa studenter och potentiella
studenter.
M AT S N Y G R E N

LT H - n y t t n u m m e r 2 • 2 0 0 8

Pyssel och upplevelser
skapar kamratskap
viteter under höstterminen för att studenter ska lära känna
varandra, men de uppmanar dem också att själva komma
med idéer.
När LTH-nytt träffar dem har de genomfört en
uppskattad rundvandring i Botan med förre intendenten
Lennart Engstrand och ett äppelkakebak. Längre fram
realiserade man en students förslag att besöka Jägersrotravet. En grillning i skogen frös inne men det blev vinterbad vid ”Ribban” och senare kanske fågelskådning.
– Under äppelkakebakningen fick studenterna i uppgift
att prata med en annan och sedan presentera denna för alla.
Det gav många glada skratt. Vi fick t ex veta att en etiopier
steg upp kl 6 och sprang en mil varje morgon!
För uppföljningen av hela kursen låter man en fokusgrupp på tre studenter från vardera grupperingen prata med
Anders Ahlberg från Genombrottet. Där deltar inte
Gerhard och Karin för att de inte som examinatorer vill
hämma studenternas frispråkighet.

Utflykt i Botaniska trädgården, vinterbad, bakning
av en svensk äppelkaka, en dag på kapplöpnings
banan!
Med aktiviteter i den stilen försöker Gerhard
Barmen och Karin Jönsson skapa en bättre integration mellan de olika studentgrupper som ingår i
deras kurser. Studenterna kan läsa Ekosystemteknik
eller Väg och vatten, de kan vara utländska utbytesstudenter eller utländska deltagare i masterutbildningen Water Resources.

känner varandra
sedan nollningen är speciellt utbytesstudenterna i en helt
annan situation.
– Grupperna har olika förutsättningar, olika bakgrund
och olika förväntningar, konstaterar Gerhard.
– Och svenska studenter hanterar situationen mycket
olika. Medan några tar chansen att träffa folk från ”hela
världen” är de flesta ganska avvaktande och håller sig till
dem de känner, säger Karin.
Samarbetet inom kursen brukar ändå fungera men utanför blir det föga integration.
– Varför tar man inte chansen? Kanske för att man redan
har ett socialt nätverk och känner sig tungt belastad under
studietiden, funderar Karin.
– När jag satt betyg på vissa gruppuppgifter har det
skapat missnöje hos vissa studenter som inte tycker att alla
deltar i arbetet, förklarar Gerhard. Karin har avstått från
sådan betygsättning och har inte den erfarenheten.
Tillsammans planerar de ett tiotal frivilliga sociala akti-

M AT S N Y G R E N
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Dessa känner ofta varandra inom respektive grupp, särskilt
de svenska studenterna. Men utanför klassrummet brukar
det inte uppstå någon större interaktion.
Det här funderade de två kursansvariga på och till sist
sökte de pengar hos Internationella sekretariatet vid Lunds
universitet för att göra något åt saken. I den fylliga ansökan
motiverar de sitt förslag mycket väl med bl a pedagogiska referenser. Genom egen utvärdering och rapportering vid den
pedagogiska inspirationskonferensen hösten 2009 tänker de
driva projektet som en vetenskaplig studie.
De har ansvar för var sin samverkande kurs: Urbana vatten (Karin Jönsson) och Grundvatten och miljö (Gerhard
Barmen) på fjärde året. Dessa kurser går helt på engelska
och har alltså en högst blandad studentskara.
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Medan civilingenjörss tudenterna

Ovan: Kring äppelkakebordet
jobbade Liji Lu från Kina, Amen
Al-yaari från Jemen och Anders
Klang K-student från Sverige

T.v: Ingen vinst... Francesco
Furlanis (Italien) och Marion
Guegan (Frankrike) blev
besvikna på Jägersro.
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TLTHs kårordförande Olov Petrén.

Europamöte gav mersmak
– Jag fick ett tips om Bright-konferensen och
slängde in en anmälan. I augusti fick jag flyga till
Helsingfors och träffa en massa andra studenter.
Det ångrar jag verkligen inte, det var jättekul.

Olov Petrén är kårordförande för teknologkåren TLTH
under innevarande läsår. Annars läser han på fjärde året av
D -programmet (Datateknik). Han har ingen personlig erfarenhet av utbytesstudier men vill väldigt gärna prova på det
under nästa år och rekommenderar andra att ta chansen.
Bright-konferensen gav nämligen mersmak. Bright är
ett europeiskt samarbete knutet till nätverket LERU där
Lunds universitet är med. Där var Olov en av studenterna i
mängden, inte en representant för kåren i första hand. Man
träffades på Helsingfors universitet under tre dagar i augusti.
200 studenter från de 20 LERU -universiteten var inbjudna.
– Det var extremt spännande. Där fanns studenter från
massor av universitet runt om i Europa. Vi diskuterade
Europa som ett kunskapssamhälle. Vad som behövs för att
skapa ett intresse för att lära sig saker och vilket ansvar vi har
för den teknik vi skapar.
Här fick man lyssna på t ex Nokias vice VD , en representant för Attack och en representant för ett läkemedelsföretag
för att nämna några. Man fick inblick i studentlivet i Helsingfors. Föreläsningssalarna var enorma medan övningssalarna såg ut nästan exakt som våra, meddelar Olov.
Mellan föreläsningarna diskuterade studenterna i grupp för
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att till sist mangla fram en gemensam konklusion som alla
kunde ställa upp på.
– Vi fick också uppleva mingel på muséet och till sist en
stor bankett på studentkåren. Vad vi inte riktigt hann med
var att sova. Det blev väl ett snitt på fyra timmar per natt,
berättar Olov.
En trevlig bieffekt för Olov var att han träffade f d kåraktiva studenter från Lund, både medicinare och samhällsvetare och humanister. De fortsätter nu att umgås via Facebook.
– Jag ska ansöka om att åka igen och uppmanar fler att
göra det, säger Olov. Till ansökan får man skriva ett mini-CV
och innan man reser skriver man ett kontrakt på att man ska
komma och delta.
Bright är ett initiativ från studenter i Leiden, Holland.
Det är kopplat till medlemmar i LERU , League of European
Research Universities.
Nästa år blir konferensen i Milano. Om några år är det
Lunds tur att stå som värd.
Dessutom hann Olov med en trip till Nordteks konferens på Svalbard under sommaren. Dit var de nordiska
tekniska högskolorna och deras studentkårer inbjudna. LTH
representerades av Olov, kårens internationelle sekreterare
Ufuk Tirik och rektor Anders Axelsson och kanslichef
P G Nilsson. Mer info: www.bright-europe.org
M AT S N Y G R E N
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Turkiske Ufuk – en klippa
för LTHs utbytesstudenter
– Jag ångrar inte mitt val en minut. Nu har jag fortfarande
biologin och dessutom matematiken!
Vad han ska göra därefter vet han inte, men han tror att
han om fem år arbetar på ett internationellt företag med
att lösa generella problem. Troligen läser han ytterligare ett
språk vid det laget.

Ufuk Kirik är bara 23, år men har hunnit läsa fyra år på Teknisk matematik och talar nästan perfekt svenska.
– Att jag hamnade i Lund var närmast en slump, berättar han. Min 13 år äldre bror forskade på BMC i Lund och
jag reste hit sommaren 2003 med tanken att studera något
med anknytning till biologi. Vad visste jag inte.
Innan dess hade Ufuk Kirik vuxit upp i Mersin på den
turkiska sydkusten och läst vid en amerikansk skola med
tanken att söka en utbildning i USA . Hans far är en matematiskt begåvad civilingenjör.
Han fick ett års projektarbete i ett laboratorium på BMC
och studerade – vid sidan av – svenska, tre timmar varje
morgon. Samtidigt läste han några fristående kurser vid
LTH . Efter nästan ett år klarade han TISUS -testet i svenska
och kom in på civilingenjörsprogrammet i Teknisk matematik höstterminen 2004.

”Livet är en tävling
i Turkiet.”
– Det var ett nytt program med bra rykte. Även om jag aldrig brunnit för matematik så har jag heller aldrig haft några
problem med det, och den matematiska nivån på gymnasiet
i Turkiet är ganska hög. Livet är en tävling i Turkiet.
De problem Ufuk upplevde i början hade mest med
svenska språket att göra. Han var också helt okunnig om en
sådan sak som nollningen och förstod inte vad det var för
lustigt utklädda personer som sprang förbi ibland (phösarna). Nu arbetar kåren och internationella kontoret tillsammans på att få med utbytesstudenterna i åtminstone vissa av
nollningsaktiviteterna. Svag kontakt med svenska kurskamrater är det vanligaste klagomålet från utbytesstudenterna.
– Läraren Annika Sparr var som en mamma för mig i
början, säger han.
Studierna har gått bra. Så när som på ett par resttentor
är han klar med de första fyra årens studier. Inriktningen är
biologisk modellering och siktet är inställt på examen 2010.
LT H - n y t t n u m m e r 2 • 2 0 0 8
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När inresande, utländska studenter vill få hjälp med
sin anpassning till LTH träffar de en turk. Det kanske
låter konstigt men Ufuk Kirik (bilden) har själv gjort
den resa som de nykomna studenterna just har börjat, så det är en utmärkt lösning.

– Jag har ett stort idrottsintresse, har tränat basket sedan jag
var åtta år, spelar fotboll som alla i Turkiet. Här har jag börjat med squash, styrketräning och konditionsträning, senast
genom rephoppning.
Ufuk Kirik blev sektionens idrottsförman och senare
deltog han i F-sektionens karnevalstält 2006. Där träffade
han Christian Nilsson, som senare blev sektionsordförande och erbjöd Ufuk att bli vice ordförande. Den vägen
ledde fram heltidsposten som internationell sekreterare på
teknologkåren TLTH .
Uppgiften går ut på att leda verksamheten bland de
internationella studenterna på kåren och bevaka kvaliteten
på deras utbildning. Samarbetet med LTH s internationella
kontor är starkt. Frågor att överväga kan vara:
– Hur internationella är utbildningarna? Vilka språk bör
de ges på? Hur står de sig jämfört med andra länder? Får
studenterna rätt mängd information?
Speciellt veckorna runt Arrival Day i augusti haglade
frågorna över Ufuk. Intensivt men roligt. Folk lyssnar på en,
säger han.
forts på sid 46
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väl omhändertagen även om jag märkte
att de inte arbetade med svensk planering
utan det blev mycket improvisation. Bland
annat fick jag tala nästan oförberett på en
internationell konferens. Jättekul, berättar
Karin Jönsson.

Louise Reuterwall och Henrik Thorén på fältarbete i Malaysia.

X-jobb i Malaysia
Lärares utbyteskontakter kan leda
till spännande examensarbeten för
deras studenter.
Så är det just nu för Henrik
Thorén och Louise Reuterwall från
Väg- och vattenprogrammet, som är
i Malaysia för att göra sitt examens
arbete om dagvattensystem.

LTH-nytt träffade dem samma dag de
reste. Louise våndades då lite med sin flygrädsla medan Henrik oroade sig mer för
om han glömt packa allt han behövde. De
kommer hem igen under december.
I Malaysia bor de under åtta veckor på
korridorrum på UTM , Universiti Technologi Malaysia, i staden Johur Bahru, norr
om Singapore.
– Vi har det bra här! Vi är i skolan på
dagarna och exjobbar. Då och då åker vi
ut till vårt studieområde för att göra olika
mätningar (regn, vattennivå och andra
observationer). Det är stekande hett och
vi orkar bara med några timmar innan vi
antingen bränt oss eller är genomvåta av
svett, berättar de via mail.
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Att november är en regnperiod kan passa
bra i deras projekt. De har läst inriktningen på vattenresurshantering och ville
göra sitt examensarbete utomlands. MFS ,
Minor Field Studies, från SIDA kunde de
inte få då Malaysia inte räknas som ett
uland. Men i stället kunde de utnyttja
kontakter som deras lärare och handledare
Karin Jönsson hade i Malaysia. Och de
fick ett stipendium på 25 000 kronor av
Ångpanneföreningen.
Karin Jönsson på Institutionen för
kemiteknik hade sökt och fått pengar för
utbytet.
– Kontakten började när professor
emeritus Gustaf Olsson kom i kontakt
med UTM Malaysia och tog hit kollegan
Zaini Ujang i november 2006, berättar hon. Han kom tillbaks i mars i år och
undervisade lysande om ”decentralized
water and wastewater treatment” ur ett
ulandsperspektiv.
– Sedan fick jag chansen att komma
dit som gästprofessor under elva dagar i
april i år. Jag ville testa hur det var och blev

På universitetet i Malaysia finns det
många utländska studenter men få från
Europa.
– Generellt går det bra att genomföra
examensarbete här, fast det tar lite längre
tid att få tag på nödvändig data här, berättar LTH -studenterna. Ett annat problem är
att utrustning ute på fält riskerar bli stulen!
En av våra vattennivåmätare har försvunnit. Det är ingen katastrof för våra resultat
i exjobbet, men det är tråkigt eftersom
universitetet här har beställt utrustningen
åt oss.
– Annars blir vi väl omhändertagna
av både personal och studenter på skolan!
De har blivit hembjudna på traditionell
mat nästan varje dag under en period med
många helgdagar!
– På kvällarna är vi i vår lägenhet och
tar det lugnt för att istället åka iväg och
turista på helgerna. Vi har besökt populära städer och fina öar för bad och sol.
Nu (början av november) har vi bara två
veckor kvar innan vi skiljs åt olika håll
för ett par veckors resande i Malaysia och
Indonesien! Man måste passa på…
De testar en markmodell och ett datorprogram som visualiserar översvämningar
och hantering av dagvatten i samarbete
med en expert på detta program på konsultfirman Rambøll i Danmark. Han är
biträdande handledare liksom en lokal
lärare.
Bakgrunden är en stark oro i området
för att klimatförändringarna ska ge allt
kraftigare regn i framtiden. Louise och
Henrik testar olika scenarier och försöka
bedöma riskerna för infrastrukturen i
samhället.
Louise vill gärna jobba utomlands i
framtiden, berättar hon. Ingen av dem
har någon större tidigare internationell
erfarenhet.
M AT S N Y G R E N
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Ny utbildning i Lettland får LTH-hjälp
både laborationer och undervisning för att
studera hur man gör här.

En ny ingenjörsutbildning i elektroteknik i Ventspils i Lettland byggs
just nu upp genom kontakter mellan
rektor Janis Harja och Rolf Björkman,
universitetsadjunkt och programledare för högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik vid Campus
Helsingborg.

Den nya treåriga utbildningen i
elektroteknik i Ventspils har redan startat
denna höst med 26 studenter. Sedan tidigare finns en treårig datautbildning.
– De är framför allt intresserade av vår
utbildning i inbyggda system. Redan första
året kommer våra studenter i kontakt med
ett företag som de sedan håller kontakten
med ända fram tills examensarbetet är
avslutat. Studenterna och företagen påverkar varandra under hela utbildningstiden,
berättar Rolf Björkman.
– Högskolan i Ventspils vill nu skicka
hit några studenter till hösten för att delta
i undervisningen under minst en läsperiod. En stötesten är emellertid hur vi kan
hitta bostad till dem. Det är minst lika
svårt som i Lund. Vi hoppas på hjälp från
kommunen. Och vi tänker i enlighet med
Erasmustanken resa till Ventspils och delta

– Vi har ett Erasmuskontrakt och hoppas
att det ska utvecklas till ett bra samarbete
för båda parter, säger Rolf Björkman.
I Ventspils, 20 mil väster om Riga,
finns en teknisk högskola som är en filial
till universitetet i Riga på ett liknande sätt
som Campus Helsingborg är en filial till
universitetet i Lund. Universitetslektor
Lars Olsson har länge haft kontakter
där, bland annat genom samarbetsorganet
Baltech, och det var han som tog initiativet till detta nya samarbete.
Janis Harja har besökt Helsingborg och
Lund ett par gånger hittills och deltagit i

i undervisningen där. Senare hoppas vi att
det också blir ett studentutbyte härifrån
men där återstår det att komma överens
om detaljerna.
här i Helsingborg är väldigt brett och innehåller
också elektrotekniska komponenter som
inbyggda system, ett hett ämne just nu.
Stefan Nyman , lärare i digitala system,
ska åka dit i april och demonstrera delar
av utrustningen och kanske göra några
laborationer.
– Det här innebär extra arbete men det
är positivt att få kontakter utåt och intressant för våra studenter.
Samarbetet finansieras av Erasmusbidrag. I Helsingborg planeras nu en ny
utbildning i automation och elektroteknik
och till den kan samarbetet utvecklas ytterligare.
Datateknikprogrammet

M AT S N Y G R E N

Franskt lärarbesök på Kemicentrum
Staffan Hansen på Avdelningen för
polymer och materialkemi hade
lärarbesök från Lille i slutet av september.
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Fransysk visit
på LTH.
Stående fr v
Per Warfvinge
och Christina
Grossmann.
Sittande JeanBernard Vogt,
Marie Nilsson,
Olle Holst och
Zahia Turpin.
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Hans professorskollega metallurgen JeanBernard Vogt från Ecole Nationale
Superieur de Chimie föreläste på Kemicentrum om stål, besökte Nanolaboratoriet och träffade tillsammans med sitt
universitets internationell officer Zahia
Turpin LTH s internationella kontor med
vice rektor Per Warfvinge och avdelningschefen Christina Grossmann i
spetsen.
De diskuterade bland annat hur de
kunde öka utbytet på mastersnivå.
– Hittills har Lille haft ett tiotal studenter på LTH sedan tolv år tillbaka, där
de alltid blir intresserade av vår bioteknik,
berättade hon. Det är en del av Erasmusutbytet men tyvärr har vi inte lyckats locka

någon Lundastudent till Lille trots att vi
erbjuder dem att komma. En orsak kan
vara att de måste kunna följa föreläsningarna på franska, medan laborationerna kan
hållas på engelska, säger Zahia Turpin.
– Lille är en trevlig stad perfekt placerad inom triangeln Paris, London, Bryssel,

säger Jean-Bernard Vogt. Skolan har cirka
75 studenter, så en om året som reser till
Sverige är ändå inte så mycket.
Besöket i Lund var hans första i Sverige
medan Zahia varit på LTH en gång tidigare
och presenterat sin skola.
M AT S N Y G R E N
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”Beväpna dig
med nyfikenhet!”
Det var ingen dans på rosor att som
ung Lundastudent lämna Sverige för
att bli en av de första LTH-studenterna i utlandet. Det var i slutet på
1970-talet som Peter Molin blev en
av pionjärerna. Erfarenheten från
schweiziska Lausanne förändrade
hans liv.

– Jag gillade matematik, det var därför
jag läste teknisk fysik på LTH , säger Peter
Molin, idag teknisk chef på UIQ Technologies i Soft Center i Ronneby. Efter något
år på utbildningen öppnades möjligheten
att läsa utomlands.
Satsningen var ännu i sin linda, under
1978 hade ett par studenter varit först
att korsa gränsen. Våren 1979 var fyra
studenter utvalda – Peter Molin var en av
dem. Vistelsen i Lausanne skulle vara i 1,5
år, börja under studiernas tredje år för att
sedan omfatta det fjärde och sista året.
Varför Lausanne?
– Jag hade läst franska i skolan och
tänkte att om jag någonsin skulle ha nytta
av det måste jag välja ett fransktalande
land, säger Peter Molin.
Det blev en tuff sista vårtermin i Lund.
Peter skulle åka i april och fick accelerera
sina studier för att hinna bli klar med alla
tentor före resan.
Avresan gick som planerat men vistelsen i Lausanne började med en chock.

Den schweiziska terminen hade redan
startat, informationen som Peter hade fått
tidigare var felaktig.
– Jag fick gå upp och förklara hur det
låg till, men det var inga problem, säger
Peter Molin. Jag togs emot mycket väl och
hade lätt att smälta in.
Värre var det med praktikaliteterna
runt omkring. Peter fick ordna det mesta
själv, bodde i början på tillfälliga ställen,
gick runt och kollade en massa olika möjligheter. Till slut fick han tag på ett rum
och blev inneboende i sitt nya schweiziska
hem.
Studierna, som var ansträngande från
början på grund av franskan, gick allt
bättre. I stället för fysik, läste Peter nu
matematik. Lärarna krävde ofta skriftliga
redovisningar, vilket inte passade Peter.
Han valde därför alla programmerings
kurser han kunde, för att slippa skriva
redovisningar på franska. Detta var i stor
utsträckning karriäravgörande, eftersom
Peter faktiskt blev programmeringsexpert.
– Kunskapsinnehållet var ungefär detsamma som i Sverige men undervisnings
systemet var helt annorlunda, säger Peter
Molin. Det var betydligt fler föreläsningar,
övningar och arbetsuppgifter som skulle
lämnas in. I Sverige var systemet mer
tentamensstyrt. I Lausanne gällde inlämningsuppgifter med muntliga tentor. Man

Nya studentutbyten
LTH har utbyten med Kina via Shanghai Jiao Tong University, Zheijang University i Hangzhou och
Xiamen University. Ekosystemteknik har en 7,5 poängs sommarkurs i Xiamen där grupper om åtta
studenter två gånger gjort miljöprojekt tillsammans med kinesiskas kamrater.
I Nordamerika har LTH egna utbyten med University of Waterloo, Kanada, Queens University,
Kanada, University at Urbana-Champaign och Georgia Institute of Technology, båda i USA.
I Sydamerika finns avtal via nätverket Magalhães – SMILE med Simon Bolivar, Caracas, Venezuela,
PUC, Chile, Universidad Federico Santa Maria, Chile, Universidad de los Andes, Columbia, PUC del
Perú, Lima, Peru och Buenos Aires, Argentina.
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Peter Molin, pionjär bland utlandsstuderande:

fick i princip två chanser att klara en tenta.
Lyckades man inte, fick man inte fortsätta.
Det gjorde ju att man läste ganska mycket,
mer än i Sverige.
Studierna i Schweiz var framgångsrika
men när han idag ser tillbaka på sin ungdoms utlandsäventyr, är det andra minnen
som är starkast.
– På ett personligt plan har jag fått ett
fantastiskt kontaktnät, säger Peter. Jag åker
fortfarande över då och då för att träffa
mina gamla kamrater.
En annan fördel är att ha lärt sig prata
franska obehindrat. Det har han nytta av i
dag i sina internationella yrkeskontakter.
Den kanske allra största nyttan är
vetskapen att kunna klara svåra situationer
i ett främmande land. De första dagarna
var svåra, studierna krävde mycket och den
främmande kulturen bjöd på överraskningar. Men Peter Molin klarade svårigheterna och fick på köpet med sig ny styrka.
– Jag ägnar då och då en tacksamhetens tanke åt Skotte Mårtensson och
Inge Brinck som drog igång utlandsverksamheten på LTH .
Han rekommenderar starkt dagens
ungdomar att söka sig till utlandsstudier.
Det har man nytta av när man söker jobb,
säger Peter Molin.
Vilka råd vill du ge dagens ungdomar
när de åter utomlands för att studera?
– Var beredd på att det kräver ett stort
engagemang och mycket ansträngning,
säger Peter Molin. Det handlar både om
att plugga och om andra, praktiska, saker.
– Det är också viktigt att man är öppen
för det som är annorlunda. Var nyfiken,
tyck inte redan från början att det är negativt om det inte är precis som i Sverige.
Man kan lära sig mycket av andra människors sätt att leva.
NINO SIMIC
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Hämta stöd för forskarutbyte

Foto: Göran Olsson

– STINT är ett utmärkt komplement
till reguljära forskningsanslag. STINT
stöder internationella forskningsoch utbildningsutbyten genom stöd
till doktorandkurser, resor, konferenser, forskningsvistelser med mera.
Ulla Holst, prorektor vid LTH och
professor i matematisk statistik, har
fått två miljoner under fyra år till ett
projekt om handlar om metoder att
analysera spatio-temporala processer som – med hennes egna ord
– ”hänger ihop i tid och rum”.

Tillsammans med
professor Peter Guttorp vid University
of Washington, Seattle, och forskare vid
National Center for
Atmospheric Research
i Boulder, Colorado, utvecklar hon
spatio-temporala stokastiska modeller för
användande i klimatologi, meteorologi,
oceanografi och bildanalys.
Miljöstatistikern Peter Guttorp var
gästforskare vid LTH 2004–2005 sedan
Jan och Ulla Holst lyckats få ekonomiskt
stöd från Civilingenjörsförbundet till hans
tjänst som gästprofessor i miljövetenskap.
För att kunna fortsätta och utvidga
samarbetet kom Ulla Holst och Peter Guttorp på att STINT kunde vara en framkomlig väg. Nu kan vi se vilken stor effekt
stödet – i form av ett ”Institutional grant”
på två miljoner kronor t o m 2009 – kommer att ha haft.
– Pengarna kan inte användas till lön,
men till det mesta annat under utbytena
och dessa kan vara på alla nivåer från
studenter till seniora forskare. Jag har t ex
skickat iväg Finn Lindgren att hålla
LTH s kurs i statistisk bildanalys i Seattle,
och vi har haft Don Percival från Seattle i Lund för en mycket uppskattad kurs
i wavelet-analys, med många deltagare från
hela campus. Under våren 2009 ska vi och
professor Hans Hansson vid Teknisk
vattenresurslära ordna en konferens på
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Två olika statistiska analysmetoder ger helt olika svar på vegetationsförändringen
söder om Sahara. Övre bilden (gammal metod) visar en mycket splittrad bild av
vegetationsförändringen. Brunt = säker ökning, blått = säker minskning.

Malta om statistiska problem i samband
med klimatförändringarnas påverkan på
kust och hav, tillsammans med Marie
Curie-nätverket SEAMOCS.
Forskningen är till sin natur tvärvetenskaplig och handlar bl a om metoder
att analysera klimatförändringar och dess
konsekvenser, såsom ökenutbredning och
andra långsiktiga förändringar. Beräkningar på stora och ofta osäkra mängder data
kräver nya statistiska metoder, särskilt när
långtidseffekter över stora ytor och flera
tidsskalor ska prognostiseras. När man tar
hänsyn till sambanden i rummet kan man
få en mer samlad bild av förändringarna
än om man bara ser till trenden i varje
enskild punkt.
Ett annat typiskt tillämpningsområde
är vädret och där ska också nyblivne doktorn Johan Lindström och forskaren
Eric Gilleland i Boulder se hur lokala
väderprognoser kan förbättras med statistiska metoder – ”det regnar på fel ställe”!
Den samlande idén är att enstaka

mätdata spridda över tid och rum ställs
samman till helhetsbilder med hjälp av
matematiska metoder. För att hantera
de stora beräkningsmassorna utvecklas
snabba beräkningstekniker baserade på
så kallade gaussiska markov-fält. Här har
Finn Lindgren, tillsammans med Johan
Lindström, doktoranden David Bolin
och forskare i Trondheim, kommit mycket
långt.
– Men det här är inte en enstaka grej
utan generella metoder som kan användas
på ett stort spektrum av fenomen, säger
Ulla Holst.
M AT S N Y G R E N

FAKTA/STINT
STINT, Styrelsen för internationalisering av högre
utbildning och forskning, stöder internationalisering med statliga pengar. 240 international
grants har beviljats till samarbetsprojekt. Även
yngre forskare stöds. Korttidsstipendier till
lärarutbyten finns i floran av stipendieprogram.
Mer information via www.stint.se

Nätverk för internationellt samarbete
Universitas 21 är ett internationellt nätverk med 20 ledande, forskningsintensiva universitet i tolv
länder i tre världsdelar. LU representerar Sverige. Även här är målet rörlighet och samarbete på
alla nivåer, t ex studenter, doktorander, forskare, lärare, administratörer och bibliotekarier. Ett
mål i LUs strategiska plan är att detta samarbete ska bli intensivare. Gemensamma program och
sommarskolor av uppmuntras.
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EIT – en chans
för Europa
att ta in
försprånget?

näringslivet, och med en röst som den europeiska forskareliten lyssnar på med respekt.
– Jag kan ge exempel: Om man tittar på de senaste 30
årens Nobelpris i såväl fysik, medicin som kemi, så har två
tredjedelar tilldelats forskare som verkar i USA . Varför? Det
är ofta européer som valt att arbeta i USA .
– Vi ser det även på universitetsrankingen, fortsätter Hermann Grimmeiss. Nästan oavsett gradering, finns
cirka sju amerikanska universitet bland de tio första, ett
par europeiska, Oxford och Cambridge, och eventuellt ett
schweiziskt.
Varför är det så, undrar Hermann Grimmeiss, och ger
sin och sina kollegers syn på saken:
– Europa samlar inte resurserna på rätt sätt på europeisk
nivå, säger han. Lite förenklat uttryckt bedriver alla EU -länder ungefär samma forskning.
Han jämför med USA där det genomsnittliga universitetet inte alls utmärker sig, men där de bästa har specialiserat
sig för att nå toppen. Europa satsar ungefär lika mycket
resurser på forskning som USA men på ett ineffektivt sätt.
– EU -kommissionen är medveten om att gapet mellan Europa och USA ökar, säger Hermann Grimmeiss. År
2007, efter att bland annat ha samrått med oss på European
Materials Forum, lade EU -kommissionens ordförande José
Manuel Barroso fram ett utmärkt förslag att skapa EIT .
toppforskare inom samma
område gemensamt utvecklar och driver forskningsprojekt.
Det är inte meningen att forskargrupperna ska flytta ihop
till ett gemensamt universitet, utan samarbeta från existerande platser. Forskningens organisation och struktur är den
centrala frågan, menar Hermann Grimmeiss.
– Det finns flera europeiska forskningsprogram, men
ofta saknas effektivitet. Det måste ändras, säger han. Det
måste bli möjligt för en forskningsansvarig inom ett EIT område att självständigt bestämma över pengarnas allokering på europeisk nivå och över vilka grupper som ska få
vara med i ett projekt.
Han efterlyser även ett större engagemang från den
svenska regeringen. I samband med ett Complex EIT -möte
om utvärdering av entreprenörskapsutbildningar på europeiska universitet upptäckte han att inget svenskt universitet var med på listan över lärosäten som skulle analyseras.
Hermann Grimmeiss protesterade och fick med sig Lunds
universitet.
– Det visade sig att Lunds universitet ligger i topp när
det gäller entreprenörskapsutbildning, säger Hermann
Grimmeiss. Varför är det så att tillfälligheter ska avgöra?
Sverige måste vara aktivt i europeiska sammanhang, annars
syns man inte.

Tanken är att europeiska

Det måste bli enklare för forskargrupper från olika länder i Europa
att finansiera gemensamma projekt om man ska kunna konkurrera
med USA, menar Hermann Grimmeiss, tidigare professor vid LTH.

Europa måste koncentrera sina forskningsresurser
på ett målmedvetet sätt för att inte halka efter.
European Institute of Technology, EIT, ett virtuellt
akademiskt centrum, är en idé som kan ge Europas
spetsforskning ny kraft.

– EU-kommissionen har i olika rapporter påpekat att
europeiska universitet inte är konkurrenskraftiga nog, säger
Hermann Grimmeiss, professor emeritus vid avdelningen för Fasta tillståndets fysik, vice president i European
Materials Forum, medlem i Vetenskapskademien, mångårig
forskare både inom den akademiska världen och det privata
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Ett litet bo på Månen...
Instruktioner direkt från chefsarkitekt Larry Toups på NASA i Houston
nådde samtidigt studenterna i Lund
och Göteborg, samt läraren i Gislaved. De kunde alla ställa frågor och
diskutera sitt kommande uppdrag
– att skapa en boendemiljö på
Månen!

Det hände i början av september och
handlade om planeringen av STAR Design,
ett tioårigt samarbete mellan LTH och
NASA som nu med Maria Nyström delvis flyttat till Chalmers. Från LTH deltog
i Houston under oktober med ett gäng
industridesigners medan de deltagande
arkitekterna kom från Chalmers.
Larry Toups påminde om de extrema
förhållanden som studenterna måste
planera för. Fyra astronauter ska överleva,
arbeta och röra sig över stora ytor i sex må-

nader utan luft, i hög strålning och med
extrema temperaturer: från +200 till -100!
Säkerheten har alltid högsta prioritet.

– Kom också ihåg
att vi siktar på Mars
i nästa steg...
Det handlar om att utveckla ett habitat, ett boende, på månen till år 2020,
ett boende som måste byggas med den
lilla mängd material astronauterna kan
landa med. ”Det blir inte mycket glasyr på
kakan!”
– Ni måste sätta er själva i deras skor.
Ert värde ligger i att ni inte är rymdspecialister utan att ni kan tänka på mänskliga
aspekter.

En fara som ska bemästras är den kosmiska
strålningen som kan accelerera under ”solar flares”. Luft och vätska måste alltid vara
tillgängligt. ”Jorden” på månen påminner
om talk i konsistensen och kan ställa till
problem.
Larry visade en film: månbilen dockar
till den uppblåsbara bostaden, som ska
hålla i tio år. En tjej frågar hur den får sin
energi.
– Huset ska stå nära sydpolen där det
ständigt är ljust, så man slipper hantera
de långa iskalla nätterna. Det ska drivas
med solpaneler men svårigheten att lagra
energin gör att kärnkraft kan övervägas,
svarar Larry Toups.
– Kom också ihåg att vi siktar på Mars
i nästa steg men den resan tar tre år tur och
retur medan resan till Månen tar tre dagar,
enkel resa.
M AT S N Y G R E N

Studenterna i Lund såg samtidigt utsändningen från Houston, kamraterna på
Chalmers och en lärare i Gislaved.
Foto: Mats Nygren

LT H - n y t t n u m m e r 2 • 2 0 0 8

23

Foto: Mats Nygren

dit har ungdomarna börjat resa nu. De är
inte lika bra på spanska som på engelska
men kan de sin matte klarar de sig på en
enkel spanska från en förberedande kurs,
säger Christina Grossmann.
Det är inte svårt att locka studenter
från andra länder till Lund. Däremot brukar det vara svårt att få lika många svenska
studenter att vilja resa ut. Utbytet bygger
på ömsesidighet men LTH brukar få ta
emot fler studenter än man skickar ut.
– När utbildningarna nu förlängs
till fem år kan det bli lättare att ordna
utbyten. Då behöver studenterna inte välja
bort lika många fördjupningskurser som
tidigare, hoppas Per Warfvinge.
och webbsidor informerar
Internationella kontoret om möjligheterna
till utbytesstudier inför fjärde studieåret.
Redan i utbildningsmässor och katalogen
framhålls detta och i år fick nollorna ett
internationellt bokmärke.
– LTH har i tio år haft studiekontrakt
mellan student och programledning som
ett krav för utbyte. Studieplanerna måste
godkännas innan studenten reser ut. Slutligt tillgodoräknande görs vi hemkomsten.
Här gör programledningarna ett stort jobb
och deras vägledning av studenterna inför
utresan betyder mycket. Det är lärarnas
insatser som ger oss gott rykte utomlands.
De upplevs som lättillgängliga och tillmötesgående, förklarar Per Warfvinge.
Det största problemet när det gäller de
inkommande studenterna är bostadsbristen, som i år var värre än på flera år. Färre
och färre studentbostäder (serviceenheten
har sagt upp rum med dålig standard)
erbjuds till allt fler studenter, särskilt
mastersprogrammen ökar och 40 procent
av de internationella rummen går till
mastersstudenter.
– Det tränger undan våra utbytesstudenter. Om det går för långt blir det
svårt för LTH s studenter att komma ut.
Vi måste ju ta emot lika många. Det vore
en katastrof och får inte hända, säger Per
Warfvinge.
Han menar att kommunen måste göra
det möjligt för byggfirmorna att bygga fler
studentbostäder. Man kan också villkora
andra projekt med att studentbostäder
måste ingå i dem. I ”lilla bostadsgruppen”

Genom möten

Christina Grossmann och Per Warfvinge i samspråk med Guillermo Solis Herraiz (t.v.),
datateknikstudent från Valencia.

Utlandsstudier höjer
utbildningens värde
Vi lever i en allt mer internationell
värld. LTH arbetar hårt för att erbjuda sina studenter internationella
erfarenheter. Det är ett viktigt strategiskt mål som preciseras i fakultetens internationella policy.

Men varför ska studenterna resa ut?
– Jo, det ger anställningsbarhet. Arbetsgivare uppskattar förmågan att klara
nya situationer. Sak samma med språkkunskaperna, den personliga utveckling
och bildning som utlandsstudier ger.
Studenterna får helt enkelt vidgade perspektiv. Inte minst multinationella företag
behöver sådana anställda, svarar Per
Warfvinge.
Han är vice rektor för LTH med ansvar
för internationaliseringen, nästan ”utrikes
minister”, och hans uppdrag har uppgraderats till en halvtidssyssla. Vid sin sida i
arbetet har han Christina Grossmann,
som basar för internationella kontoret med
ytterligare fem anställda.
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Uppdraget att internationalisera begränsas
inte till studenterna. Lärare bör resa ut och
ta emot kolleger i högre utsträckning. Det
utvecklar undervisningen. Forskare samarbetar redan mycket internationellt vilket
utvecklar vetenskapen. Konkurrensen om
studenter, personal och forskningspengar
blir allt mer internationell med rankinglistor och EU -bidrag.
Under tiden försöker LTH dels utöka
utbytena, dels höja kvaliteten på dem.
Stora länder som legat lågt internationellt börjar nu röra på sig: Kina, Japan,
Argentina och Brasilien kommer allt mer
i studentutbytet. Kina skickade först hit
forskare och doktorander, senare mastersstudenter och nu även utbytesstudenter.
De blir tio till nästa termin, från tre
universitet.
– Till 2009 kommer de första utbytena
med Brasilien, Peru och Argentina. Sex
studenter har sökt utbyte i Sydamerika, för
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förs en dialog med kommunen om hur
man kan lösa problemen.
International Housing Office har en
del korridorer där de utländska studenterna bor men egentligen vill LTH ha en
integration av dessa studenter med de
svenska.
– Vi arbetar för högre kvalitet i utbytet.
Välkomnandet fungerar bra, men studenterna bör integreras bättre med svenska
kamrater. Informationen till internatio-

”Det är lärarnas insatser
som ger oss gott rykte
utomlands. De upplevs
som lättillgängliga och
tillmötesgående..”
nella studenter och alumni måste också bli
bättre, bl a via webben – och varför inte en
engelsk upplaga av LTH-nytt? säger Per.
– Vi måste vara rädda om dem. Utan
dem kan vi inte skicka ut våra egna.
– Databasen STARS utvärderar studieutbyten. Det gör vi också själva tillsammans med programmen, infogar Christina
Grossmann.
Internationella kontoret behöver hjälp
från LTH s lärare att hitta praktikplatser
utomlands. Sådana efterfrågas allt mer och
ingår i Erasmusprogrammet.
– När Bolognasystemet sprider sig ökar
troligen rörligheten mellan bachelors- och
mastersexamina även internationellt, men
det slår inte igenom de närmaste fem-tio
åren. Våra stora utbytesländer vill alla
behålla utbytet.
Fler och fler länder kräver obligatoriska
utbyten för att ge sina studenter examen.
Inom nätverket TIME ska LTH snart
träffa avtal om dubbelexamen med Keio
University i Japan, det främsta privata universitetet där som handplockat LTH p g a
den världsledande forskningen i nano- och
fotonik och närheten till Universitetssjukhuset i Lund. Utbytet börjar 2010 i april,
troligen med ett par studenter per år.
En trend är att EU stöder doktorand- och forskarutbyten, en konsekvens
av Lissabonstrategin. Det här kommer
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att systematiseras mer, t ex genom ECW
– Erasmus Mundus External Cooperation
Windows. Utbyte för administratörer är
ett annat nytt inslag.
Internationella mastersprogram har
arrangerats av LTH sedan 2003. Nu tar åtta
program emot 100-talet studenter från
nästan alla världsdelar. De läser på engelska tillsammans med svenska studenter på
befintliga kurser.
– Om det blir avgifter för utomeuropeiska studenter, som regeringen aviserat,
kommer mastersprogrammen att drabbas
av drastiska minskningar. Det vore tråkigt
och det kan drabba vissa institutioner
hårt. Men vi hoppas kunna ersätta dessa
studenter med utbytesstudenter, förklarar
Per Warfvinge.
LTH blev nyligen invalt i CESAEr , se
www.cesaer.org, en sammanslutning av ledande tekniska högskolor som utbildar på
mastersnivå. Den organisationen är med
och utformar EIT (se sid 22).
– Vi arbetar med tre drivkrafter: Vi vill
skapa möjligheter för studenterna, främja
institutionerna och dessutom finns det
en viktig fredsdimension, avrundar Per
Warfvinge.
M AT S N Y G R E N

FAKTA/UTBYTESPROGRAM
ERASMUS, det största av EUs program för
högre utbildning, handlar inte bara om studentutbyten: Lärarutbyten på en arbetsdag
och uppåt anordnas mellan universitet med
utbytesavtal. Även administratörer kan hämta inspiration vid studiebesök i andra länder
av 1–6 veckors längd. LTH har cirka 200 avtal
med andra europeiska tekniska lärosäten.
NORDTEK arrangerar utbyten inom Norden
med möjlighet till stipendier och resebidrag.
LUUP, Lunds universitets egna utbytesprogram omfattar 680 universitet och de administreras av Internationella sekretariatet.
Läs mer på www.lu.se/utbildning/studerautomlands. Läs om andra studenters erfarenheter av internationella utbyten på www.
stars.liu.se/outbound/
LTHs egna utbytessidor hittar du här: www.
lth.se/internationellt/studera_utomlands/

Indien på
frammarsch
I alla år har indiska studenter vänt
sina blickar mot USA och deras välrenommerade universitet. Många
har stannat kvar där och gjort
framgångsrik karriär. Nu vill även
Europa och Lund vara med i konkurrensen om indiska toppkrafter.

– Vi siktar på samarbete med Indien på
många olika sätt, säger Per Warfvinge,
vice rektor och ansvarig för internationella relationer på LTH . Indien är en växande ekonomi, med flera bra universitet
och växande andel högutbildade.
De tekniska högskolorna i Sverige har
bildat ett gemensamt nätverk för samarbete med Indien. Man räknar med att det
samfällda agerandet är en förutsättning
för och stärker svenska universitets möjligheter att göra sig hörda i Indien med
dess en miljard invånare. I grunden ligger
ett avtal mellan de svenska och indiska
staterna om utveckling av forskningssamarbetet inom framför allt bioteknik,
telekom och fordonsindustriutveckling.
Redan har ett flertal kontaktresor och
work-shops genomförts av svenska grupper som besökt indiska universitet.
Utöver detta har EU gett Lunds
universitet i uppdrag att samordna ett stipendieprogram som riktar sig till Indien.
Genom EU s projekt Erasmus Mundus
External Cooperation Window, som riktar sig till specifika regioner och länder,
kan ett tiotal europeiska universitet som
ingår i samarbetet, erbjuda indiska doktorander och postdocs förmånliga villkor
för att komma hit. LTH ansvarar för att
matcha de indiska kandidaterna med rätt
europeiskt lärosäte. För LTH s del innebär
stipendieprogrammet att man aktivt kan
rekrytera forskare från Indien.
– Även EU ser forskning och utveckling som viktigt, säger Per Warfvinge.
Europa vill ta till sig forskning som genomförs i andra länder och kontinenter.
NINO SIMIC
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Kärlek
+ jobb
+ Lund

Behörigheten bedöms i ett nationellt prov som omfattar en
rad olika ämnen.
– Till arkitektutbildningen på det offentliga universitet
där jag gick antas mellan 100 och 200 elever årligen bland
tusentals sökande, berättar Gisele Paiva.
Hon var en av de lyckliga.
– Jag ville utveckla min talang att teckna och valde mellan designer och arkitekt. En lärare på gymnasiet vars far var
arkitekt berättade hur stolt han var när han gick ut i staden
och kunde peka på hus som hans pappa ritat.
– Det avgjorde saken, förklarar Gisele Paiva.
Men hon tyckte inte att hennes engelska var tillräckligt
bra.
– Så jag mötte min svenske pojkvän på nätet när jag
sökte efter någon som ville hjälpa mig förbättra språket.
2002 mötte Gisele Paiva – iklädd svenska fotbollslandslagets tröja – lundabon Anders Nilsson – iklädd brasilianska fotbollslandslagets tröja – på Rios flygplats.
Sedan fanns det ingen återvändo. Förutom de blå
ögonen och det blonda håret är det jämställdheten – även i
föräldragenerationen – i jämförelse med brasilianska förhållanden, som tilltalar henne.
Med stor hjälp från Eva Salomonsson på LTH s kansli
kunde Gisele Paiva studera på arkitektlinjen under ett år.
– Jag kunde förstås bara följa föreläsningarna som var
på engelska. Det jag lärt i Sverige kunde jag sedan använda
under ämnesrubriken fria val i min brasilianska utbildning.

= SANT
Brasilianskan Gisele Paiva (bilden) ville plugga
arkitektur vid LTH som utbytesstudent. Men hennes
universitet i Rio de Janeiro svarade att man inte
hade något avtal med Sverige.
– Men skaffa ett då! vädjade studentskan som så
småningom fick ett specialavtal.
Längtan till Lund bottnade i kärleken till en viss
LTH-student som hon mött via Internet.

Gisele Paiva har under tiden lärt sig tycka om hela Sverige
och dess invånare. Examensarbetet om stadsplanering på
Ön i södra Malmö och inspiration från Västra Hamnen i
samma stad topprankades vid hennes hemuniversitet. Hon
blev ambassadör hos lärare och elever för den svenska modellen av hur städer planeras.
– Jag har skissat på en utbyggnad av allmänna områden
på Ön. En rolig tillfällighet är att en del av kalkstenarna som
bröts där ute användes till den berömda Jesusstatyn i Rio!
Gisele Paiva som är född 1982 har alltid tyckt om att
teckna. I Brasilien – liksom i många andra länder – måste
elever tidigt välja inriktningen på sina framtida studier.

efter utbytesåret pendlades det febrilt
mellan Lund och Rio medan Gisele Paiva slutförde sina
studier.
– Under mina semestrar här i Sverige samlade jag
underlag till mitt examensarbete som alltså är en jämförelse
mellan de båda ländernas stadsplanering. Jag blev mycket
väl mottagen på Malmö kommun och även på LTH där jag
fick ett eget rum under mina vistelser här.
Att svensk stadsplanering sätter värde på kontakten med
naturen i form av grönområden och närhet till vatten är
vad Gisele Paiva framhåller i jämförelsen med brasilianska
städers höga och täta betongbyggnader och total framkomlighet för bilismen.
– I Brasilien finns lagar som ska hindra allt för mycket
förtätning. Men de som äger marken och bygger köper sig
fria genom att åta sig upprustning av vissa slumområden,
förklarar Gisele Paiva.
Nu har hon ett tvåårigt uppehålls- och arbetstillstånd
sedan i mars och har flyttat ihop med pojkvännen i en
lägenhet på Norra Fäladen. Hon håller på att få sin examen
validerad och i väntan på jobb studerar hon svenska på sfi.
– Jag tänker inte ens klaga på vädret här. Jag tycker det
är fantastiskt med fyra årstider. Och de har faktiskt en roll
för stadsplaneringen också!

Åren som följde

Foto: Cajsa Carrén

CAJSA CARRÉN
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Foto: Mats Nygren

Tina Ljunggren och Maria Knutsson-Hall var två av studenterna som deltog i en workshop med ett avancerat formspråk.

Futuristiska influenser på Arkitektur
Sedan flera år tillbaka inleds höstterminen på Arkitektskolan med ett
internationellt symposium, ASAE. I
år var temat arkitekturundervisning.

För en utomstående var intrycket att det är
länge sedan arkitekter ritade små fyrkantiga hus. Nästan allt som demonstrerades
var futuristiska skapelser av våldsam komplexitet, ofta inspirerade av mekaniska eller
organiska former.
Ja, ett riktigt konventionellt bostadshus direkt hånades av LTH s gästprofessor
Peter Cook.
Organiska förebilder var också ämnet
för den workshop som tredje årskursen arbetat med och som inledningsvis fick kritik
av de inbjudna gästlärarna.
– Uppgiften var att föreslå paviljonger
till Botaniska trädgården och vi hämtade
formspråket hos olika växter där. Sedan behandlade vi bilderna i det nya programmet
Maya. Vi fick också skapa en textur från
våra växtbilder och lägga den på vår skapelse, som vi slutligen renderade i datorn,
berättade Tina Ljunggren och Maria
Knutsson-Hall, två av de deltagande
arkitektstudenterna.
De var djupt imponerade av vilka fina
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namn – om inte direkt arkitektstjärnor så
stjärnor inom utbildningen – som skolan
hade lockat till sig och kunde berätta att
några studenter från Chalmers rest till
Lund för att vara med. Lärarna på kursen
jobbade dygnet runt med studenterna.
– Vi gör detta för studenterna men
också för skolans namn, säger professor
Abelardo Gonzalez, programledare
för arkitektutbildningen. Redan nu betraktas vi som en av de bästa arkitektskolorna
i Europa.
visade en
rad utbildare bilder och berättade i aulan
på Ingvar Kamprad designcentrum. Peter
Cook sa t ex att lärarna lär av sina studenter och att ”teaching is shared entusiasm”.
Han hyllade konkurrensen mellan skolor
och mellan arkitekter ”men titta på vad de
åstadkommer, inte på skitsnacket.”
Skåningen Lars Lerup , professor i
Houston, Texas, konstaterade att det viktigaste för den som driver en skola är att vara
där för studenterna och konstaterade att
”arkitektur är lagarbete”. En arkitekt måste
rita först och tänka sedan.
Professor Bijan Youssefzaddeh från Arlington i Texas, tryckte på
Under fredagseftermiddagen

att studenter måste lära sig teckna och
göra modeller. Man måste studera andra
arkitekters arbete men inte kopiera. ”Jaga
inte stil – jaga idéer!” Ta vara på studentens
kunskaper och erfarenheter.
En gång hade han fått ett brev:
– Jag hatade dig som lärare men nu
förstår jag att du har lärt mig mycket.
Christine Hawley, rektor från The
Bartlett School i London, menade också
att studenten först ska lära sig föra sina
idéer från hjärnan till papperet via handen
innan han får använda datorns hjälpmedel. Hon frågade om studenten skulle få
drömma eller lära sig samhällets krav, som
de flesta skolor missar att ge idag. Om vi
förstod henne rätt menade hon att studenten ska få drömma men också lära känna
verkligheten i tuffa övningar.
David Garcia med bakgrund från
Barcelona, Bartlett, Kanada och Köpenhamn, beskrev sitt arbete på att utplåna
”herr Arne Jacobsen” (den skandinaviska
minimalismen) ur huvudet på sina danska
studenter. Han vill börja även utan pennor
genom att låta studenterna bygga modeller,
studera korgflätning och annat praktiskt
skapande.
M AT S N Y G R E N
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Cancerforskare
får nya miljoner
Sara
Ek och
Carl Borrebaeck på
CREATE Health får
3 miljoner i fortsatt stöd från den
amerikanska stiftelsen Leukemia
and Lymphoma Society.
Pengarna ska användas till klinisk förankring av en ny biomarkör
som möjliggör tidig och förbättrad
diagnostik av mantelcellslymfom,
en typ av blodcancer som har dålig
prognos.

en tidig och korrekt diagnos. Problemet
hittills har varit att urskilja MCL från
andra typer av lymfom, som inte kräver en
lika tuff behandling. Sara Ek har genom
sin forskning identifierat en biomarkör,
transkriptionsfaktorn Sox-11, som är en
specifik indikator för just MCL .
– Med hjälp av Sox-11 kan vi identifiera alla patienter med MCL och påbörja
rätt behandling tidigt, säger Sara Ek.
Sox-11 har varit i kliniskt bruk i
ungefär ett år och används på Patologiska
kliniken i Lund, parallellt med traditionella diagnosmetoder. De nya pengarna

”Med hjälp av Sox-11 kan vi identifiera
alla patienter med MCL
och påbörja rätt behandling tidigt”
– Leukemia and Lymphoma Society
brukar vara extremt återhållsamma med
att dela ut omsökningspengar så vi är
väldigt glada och stolta, säger Sara Ek
(bilden), forskare på det nyligen etablerade
strategiska centret för cancerforskning,
CREATE Health.
De har all anledning att vara stolta då
de redan i förra sökomgången utmärkte
sig genom att vara en av de få forskargrupperna utanför USA som tilldelats pengar
från den amerikanska stiftelsen.
Mantelcellslymfom, MCL , är en typ
av blodcancer med mycket dålig prognos.
Det är därför ytterst viktigt att kunna ge

från Leukemia and Lymphoma Society
ska användas till att förankra Sox-11 på ett
större antal kliniker.
– Vi ska använda pengarna till att
utveckla reagens för kliniskt bruk och
tillsammans med samarbetspartners utveckla system för storskalig produktion av
antikroppar, som används för identifiering
av Sox-11-proteinet. Dessutom kommer vi
att behöva studera ett större material, fler
patienter. Det behövs för att övertyga hematologerna världen över om nyttan med
den nya markören, förklarar Sara Ek.
Den snabba kliniska tillämpningen av
Sox-11 är ett direkt resultat av samarbetet

inom CREATE Health och ett konkret
exempel på den translationella forskningen
som man bedriver.
– Vi är först i Sverige med att bedriva
translationell forskning på riktigt, säger
Carl Borrebaeck, programdirektör och
ledare för en av de sju grupperna inom
CREATE Health.
Han förklarar translationell med
uttrycket ”från teknik på labbänken till
patienten direkt” eller som en direkt
överföring av grundforskning till kliniska
applikationer.
CREATE Health är ett strategiskt
centrum för cancerforskning som har hyrt
in sig på 3 300 kvadratmeter av BMC s
yta. Centret startades 2006 med anslag
från Stiftelsen för strategisk forskning och
består av sju forskargrupper från tre olika
fakulteter, tre från LTH , en från Naturvetenskapliga fakulteten, och tre från
Medicinska fakulteten varav en representerar klinikerna. Visionen är att genom ett
integrerat tvärvetenskapligt tillvägagångssätt lösa komplexa kliniska problem och
att utveckla bättre metoder för diagnostisering, prognostisering och behandling av
cancer.
– Inom den klassiska cancerbiologiforskningen tar det lång tid innan
resultaten kommer till praktisk nytta. Den
translationella forskningen gör skillnad för
patienten ganska så snart.
Sox-11 är det första och bästa exemplet
på detta, avslutar Carl Borrebaeck.
E VA B A RT O N E K R O X Å
TEXT & FOTO

Fotnot: CREATE Health står för Clinical Cancer Research using Emerging Advanced Technologies for Health.
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Det gäller att skapa ordning i komplexiteten men det får inte ske på bekostnad av
effektiviteten i besluten. En sladd måste
hävas omedelbart, inte efter en stund, när
systemet har analyserat färdigt.
Behovet att styra finns i princip inom
alla teknikområden men är också viktigt
inom medicin, där mätutrustning ska samverka med människokroppens funktioner,
eller inom ekonomi som beslutssystem i
organisationer, eller vid styrning av industriella tillverkningsprocesser.

– Mycket pengar finns att spara genom att utnyttja mobila nätverk, men för att hålla kostnaderna
nere behövs mer forskning, säger Anders Rantzer.

Linnéstöd ger konkurrenskraft
Institutionerna för reglerteknik och
elektro- och Informationsteknik
fick i somras besked om Linnéstöd
på 75 miljoner kronor. Det handlar
om forskning om komplexa system.
Under professor Anders Rantzers
ledning ska man utveckla metoder
för att samordna olika delsystem så
att de fungerar bättre tillsammans
i stora system. Tillämpningar finns
inom teknikområdet, medicin, biologi och ekonomi.

ker vår konkurrenskraft när vi kan erbjuda
finansiering, säger Anders Rantzer.
Forskningen som ska bedrivas handlar
om styrning av komplexa tekniska system.
Reglerteknik används inom många
områden för att registrera och analysera
mätvärden som sedan används till att
styra olika saker. Idag är de flesta tekniska

”Bilar kommer att
kommunicera via
trådlösa nätverk...”

– 75 miljoner kronor är väldigt mycket
pengar, säger professor Anders Rantzer,
och spricker upp i ett stort, lyckligt leende
när han förklarar att det motsvarar en 40procentig ökning av forskningsbudgeten.
Eftersom Linnéstödet löper över tio
år öppnas klart bättre möjligheter för
nyanställda lektorer att bygga upp sina
forskargrupper och för ett långsiktigt
arbete överhuvudtaget. Förutom till löner
och utrustning ska en del av pengarna
användas till att finansiera ett planerat gäst
forskarprogram med tematerminer och
workshops.
– Nu har vi också helt andra möjligheter till internationell rekrytering, det stär-
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system sammansatta av mindre delsystem,
som ofta är konstruerade av olika underleverantörer med begränsad kunskap om
helheten. Detta kan skapa problem när
delsystemen ska samverka.
– Vi vill utveckla metoder och teoretiska verktyg för att samordna sådana
delsystem så att de fungerar effektivt
tillsammans i stora komplexa system, säger
Anders Rantzer.
Ett klassikt exempel på ett stort och
komplext system är en modern bil där
ett stort antal reglersystem som motorstyrning, farthållare och bromssystem ska
samverka.

Likadana principer kan användas för att
styra många olika system men det finns
också en gemensam kärna med behov av
nya verktyg. Anders Rantzers forskargrupp
kommer i första hand att fokusera på tre
områden.
Man kommer att låta datorer arbeta
med prismekanismer och marknadsekonomiska principer för att uppnå en systematisk samordning av gemensamma resurser.
Det andra området är nätverkskopplade
inbyggda system som exempelvis kan
användas för att spara energi i byggnader
genom att koppla ihop ventilation och
temperaturmätvärden från olika delar av
huset. Det tredje området gäller datorstöd
för matematisk modellering. Som exempel
kan nämnas simuleringsprogram för olika
produkters funktion. Idag saknas, inom
många områden, en gemensam standard för att kunna koppla samman olika
sorters simuleringsprogram och testa flera
komponenter tillsammans. Forskningen
ska skapa förutsättningar för en sådan
standardisering.
Var är ni om tio år?
Anders Rantzer ser lite fundersam ut
ett tag och säger sedan:
– Jag tror att vi kommer att kunna
hitta billigare och miljövänligare tekniska
lösningar genom att samoptimera olika
komponenter. Man ska, redan innan man
bygger något, kunna trimma prestanda
och ta bort riskmoment. Bilar kommer att
kommunicera via trådlösa nätverk för att
få trafiken att flyta smidigt – och så har
vi uppnått en hel del annat också, hoppas
jag.
E VA B A RT O N E K R O X Å
TEXT & FOTO
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Foto: Mats Nygren

Nya KC
invigt
Kemicentrum invigde sitt nyrenoverade ”Hus 1” den 18 september. Bara
glada miner syntes i det nya caféoch konferensutrymmet där man
kastade sig över en tårtmodell av
huset i skala 1 till 100. Med tanke på
att huset är längst i Lund, 270 meter,
kan ni räkna ut hur lång tårtan var,
dessutom i två våningar och två färger och med smak av Prinsesstårta.

För mer än 350 miljoner har byggnaden
under fyra år förnyats från kant till kant
och inte minst försetts med en modern
ventilation som klarar moderna krav på
säkerhet och arbetsmiljö för laboratorier.
Ett fräscht bibliotek, nya labb och studentlokaler är bara några av nyheterna.
Först invigdes Gunilla Bandolins
sitt- och ögonvänliga skulptur Molekulen på atriumgården utanför av Patrik

Ovan t.v: Personalen på KC åt upp sitt nya hus i marsipan, sockerkaka och grädde. T.h: Patrik Förberg
invigde Gunilla Bandolins sittvänliga konstverk.

Förberg från Statens Konstråd. Sedan
följde ett tal av universitetsrektor Göran
Bexell:
– Det här markerar att ni är på god väg
igenom den smärtsamma väg ni behövt gå
de senaste åren, sa han med syftning på de
ekonomiska nedskärningarna inom KILU ,
kemiska institutionen. RQ08 -utvärderna
har blivit mycket imponerade av kemiforskningen i Lund och vi satsar nu åter
på kemin. Grattis till nya och moderna
lokaler, alla forskare, lärare och – inte
minst – studenter!
Regionchef Mikael Lundström

Avsätt tid för prao-elever
Ungdomsskolan kräver att eleverna
ska göra praktik, så kallad Prao
– praktisk arbetslivsorientering –
oftast med två veckor i åttan och en
vecka i nian. Även en del gymnasieelever ska göra en praovecka.
År 1994 fick jag i min hand ett nummer av
tidningen Arbetaren, som hade Prao som tema.
Det medföljde en bilaga i form av en handledning för praktikanter. Det väsentliga innehållet
i denna var, att det på många arbetsplatser
finns få vettiga arbetsuppgifter för praktikanter.
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Detta stämmer ofta bra hos oss. För att bereda
plats för praktikanter utifrån, tog jag häftet som
utgångspunkt för ett system för att ta hand om
dessa ungdomar. Vår erfarenhet hittills är ca 70
praktikanter i E-huset.
Praktisk arbetslivsorientering betyder att
man ska bli bekant med arbetslivet. Detta består
av två delar hos oss; universitetet är en plats där
man dels arbetar yrkesmässigt och dels arbetar
med sina studier.
Som praktikant ska man ta reda på en del
om båda dessa och sammanfatta sina iakttagelser i en rapport eller uppsats. De elever jag har
haft hand om har dessutom, på grund av mitt

på Akademiska hus berättade att detta
hus var ett av hans företags allra största i
hela landet. Förnyelsen hade både lyckats
bevara arkitekt Klas Anselms kvaliteter
och prägla huset med ljus och tystnad,
tyckte han. Ännu återstår renoveringar i en
del av det stora komplexet och uthyrning
till företag av en annan länga.
Studenten Sebastian Vogel klippte
bandet och bekräftade att de nya lokalerna
innebär helt nya möjligheter för studenterna att anordna studentaftnar, företagsbesök etc.
M AT S N Y G R E N

kompetensområde, fått bygga någon eller några
elektroniska byggsatser.
LTHs ledning vill nu att denna verksamhet
ska spridas på flera avdelningar, och har för det
ändamålet avsatt tid åt mig för den praktiska hanteringen. Det innebär att jag nu vill få
kontakt med professorer, lärare, doktorander,
examensarbetare och teknologer, som skulle vilja
medverka i detta. Insatsen i arbete blir c:a en
halvtimmes intervju, där man svarar på praktikanternas frågor, eller berättar om och visar vad
man håller på med. Huvudsaken är att praktikanten får material till sin rapport.
Är du intresserad av att delta i detta, då kan
du höra av dig till mig på lars.olsson@eit.lth.se
ankn. 29102 eller 070-23 22 983.
LARS OLSSON
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IDEON firades i Vattenhallen
Foto: Mats Nygren

När Ideon firade 25 årsjubileum som forskningsby,
Sveriges första för övrigt, så besökte hedersgästerna med kronprinsessan Victoria i spetsen LTHs
vattenhall.
Här talade Ideonchefen Hans Möller om hur
Skåne 1983 var i varvs- och industrikris då den effektive landshövdingen Nils Hörjel lyckades skaka
fram en ny verksamhet.

– Man parade ihop kunskapen hos Lunds universitet och
ı med entreprenörskapet och hade redan 1988 hundra
företag igång. Idag finns 260 företag med 3.000 anställda
personer på Ideon. Totalt har 700 företag vuxit fram och
skapat kanske tre gånger fler jobb totalt. Idag har Lund fler
industrijobb är Malmö!
En stor betydelse för framgången hade det faktum att
det inte bara var nystartade enmansföretag i Ideon utan
även en jätte som Ericsson, som här drog igång utvecklingen
av sina mobiltelefoner. Det har inneburit en ökad sysselsättning från 16 till 6 000 ingenjörer.
– Idag är det IT , life-science (bioteknik) och senast
clean-tech (miljöteknologi) som dominerar och skapar
en optimism till och med i dessa dagar när finansvärlden
skakar, sa Hans Möller.
därför en stor utvidgning av
nuvarande Ideon med förtätningar (Delta 4) och ett höghus, Ideon Gateway, som kommer att nå bara 20 meter lägre
över havet än Turning Torso (som dock står på lägre mark).
Senare hoppas man på ett satellit-Ideon i anslutning till
ESS, European Spallation Source.
Så bollades mikrofonen över till Colin Carlisle ,
föreståndare för ESS Scandinavias sekretariat i Lund, som
presenterade ESS -planerna lite närmare. Tillsammans med
MAX -lab 4 vill man skapa ett europeiskt centrum för utveckling och forskning. Och före jul hoppas men få besked om
det blir verklighet.
– Lund blir en drömstad för forskare, som vill avlocka
materien dess hemligheter, sa Carlisle.
Han vågade t o m bjuda in till invigning den 21 juni
2019 kl 10.30. Fast egentligen är ju inte de avgörande besluten fattade. Ännu finns det konkurrenter i Bilbao, Baskien,
och Debreshen, Ungern.
Därpå delade Lennart Linder Aronsson , som i
egenskap av länsråd var med vid tillkomsten av Ideon och
fortfarande deltar i Ideon-societeten, ut jubileumsstipendier
Inför framtiden planeras
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Med hjälp av teknik från Biometrics AB hamnade kronprinsessans
hand på en tavla.

till de två grundarna av Axis – det mest framgångsrika Ideon
företaget hittills. Martin Green och Therese Karlsson, änka efter grundaren Mikael Karlsson , tog emot
hedersbetygelsen.
Och LTH s rektor Anders Axelsson passade på att berätta att där gästerna nu satt skulle LTH till nästa höst starta
ett Science center för att försöka öka intresset för naturvetenskap och teknik hos skolungdom.
Och Victoria? Jo hon gjorde med hjälp av teknik från
Biometrics AB en tavla som hon fick behålla!
M AT S N Y G R E N
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Litet trähus
som arkitektur

Under hösten har 32 arkitektstudenter visat sina uppskattade modellhus i Landskrona konsthall. De små trähusen
var tänkta att på olika sätt komplettera Sveriges äldsta
koloniområde som ligger vid citadellets vallgrav strax intill.
Foto: Mats Nygren

K

ursansvarige läraren Tomas Tägil var mycket nöjd
med studenternas prestationer.
– Som alltid med den här sortens begränsade
uppgifter så blir det ett väl utfört resultat, konstaterar han.
Kursuppgiften som utfördes av studenter på första och
andra året inom Ateljé Y gick ut på att skapa arkitektoniska
intressanta rum med hjälp av trä. Den var också sponsrad av
Skogsindustrierna.
Genom att bygga modellerna får studenterna en helt
annan insyn i hur konstruktionen hänger ihop och vad som
är möjligt att utföra än om man bara ritar en byggnad. Här
kunde man se att trähus inte nödvändigtvis behöver vara
fyrkantiga lådor.
Studenterna skulle genom uppgiften få fördjupad kunskap om trä och konstruktionsteknik, verktygshantering,
målning och modellbygge med mycket mera. Modellen i
skala 1:10 skulle föreställa en byggnad på högst 15 kvadrat-

meter och denna skulle ha en funktion som saknades på
det här koloniområdet. Byggnaderna skulle samtidigt ge en
modern kontrast till de gamla idylliska stugorna i området
genom att visa upp dagens nya möjligheter hos trä som
byggnadsmaterial.
Träslag och teknik studerades och besök gjordes vid intressanta exempel som t ex arkitekt Per Fribergs sommarhus i Ljunghusen. Studenterna fick arbeta med verkstadens
maskiner och tillverka alla bitar till modellerna.
Studenterna föreslog bland annat barer, en scen, ett
väderskydd, en bastu, en regnpaviljong, ett fågelskådartorn
och en ”plats att göra ingenting”.
Från mitten av augusti och två månader framåt visades
sedan alla arbetena på konsthallen tillsammans med glasutställningen Mixed Emotions och den blev mycket uppskattad av publiken.
M AT S N Y G R E N
Foto: Mats Nygren

Foto: Tomas Tägil

Översta bilden: Trä kan ges böljande former. Ett verk av Caroline Dieden. Ovan t.v: Jonna Johansson knåpar ihop sin modell.
T.h: En regnpaviljong med smattertak, byggd av Andreas Amasalidis.
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T R A F I K E N O C H S TA D E N
Trafiken i den hållbara staden är lärobok
som populärt sammanfattar mycket av
den kunskap som finns inom Avdelningen
för trafikteknik vid LTH, där de flesta
medverkande författarna finns. Det är en
nyutgåva och uppdatering av den tolv år
gamla Trafiken i samhället.
Redaktör
är professor
Christer Hydén och han
hoppas att boken kan vara
av intresse
förutom bland
studenter även
för kommunala planerare
och de som
är intresserade av de (miljö)problem som
trafiken ställer till i dagens städer.
Här kan man läsa om ur trafik har uppstått och vilka drivkrafter den har och hur
den påverkat samhället och hur samhället
försökt minimera problemen. Målen för
samhällets trafikplanering redovisas liksom aspekter som tillgänglighet och trygghet. Trafikolyckor och nollvisionen gås
igenom. Biltrafikens miljöpåverkan och
energianvändning beskrivs liksom gångoch cykeltrafiken och kollektivtrafiken ur
många synpunkter. Biltrafiken och godstransporterna analyseras liksom metoder
för trafikprognoser. Även samhällsekonomin, planeringen och lagstiftningen gås
igenom innan man avslutar med metoder
och verktyg för trafikplanering.
Studentlitteratur ISBN 978-91-44-

METODIKEN
BAKOM
EXJOBB
Att genomföra
examensarbete
heter en ny bok
av LTH-lärarna
Martin Höst,
Björn Regnell
och Per Runeson.
Boken är tänkt
både för lärare
som ska handleda examensarbeten och för
studenter, som ju avslutar sina civilingenjörsstudier med sådana arbeten.
Författarna får ofta frågor om t ex hur
ett referenssystem ska vara utformat och
började skriva för att underlätta svaren.
Men de fann också att de har en gemensam
grundsyn och att en sådan bok bör ha en
uppgift att fylla.
De beskriver de fyra faserna: uppstart,
planering, genomförande och avslutning.
Projektmodellen ansluter sig till en sådan
som är väl etablerad i näringslivet, där
handledarna ibland hämtas.
Modellen förbereder studenterna på
vad som förväntas av dem. Det introducerar metodikbegreppet, t ex kartläggningar,
fallstudier, experiment och aktionsforskning som olika metoder. Man redogör för
litteraturstudier, datainsamling, analys och
rapportering.
En förhoppning är också att skapa en
samsyn bland LTHs lärare om examensarbetena och därmed ett pedagogiskt samtal
om dem.
Studentlitteratur ISBN 91-44-00521-9

05301-1

MODERN TEKNIK KRÄVER
MODERNA CHEFER
Hur påverkar modern teknik oss på jobbet? Den frågan ställs i en ny bok riktad till
studenter.
– Vi tror att den som i framtiden över
huvudtaget vill komma i fråga för en anställning måste ha grundläggande kunskaper
i hur tekniken påverkar dem och deras
medarbetare, säger Mats Bohgard, professor i arbetsmiljöteknik på LTH och en av
redaktörerna för boken Arbete och teknik
på människans villkor. Boken sammanfattar
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vad chefer och
arbetsledare bör
kunna om bland
annat medicin,
psykologi, beteendevetenskap,
riskhantering och
säkerhet. Stor vikt
läggs vid kunskaper som rör
samspelet mellan
människa och
teknik.
ISBN 978–91–7365–037–3

NYA BÖCKER
AT T S E D E T O S Y N L I G A
Visualisering av energianvändning
heter en ny bok från Institutionen för
energivetenskaper. Redaktör har professor Jurek Pyrko varit. Författarna är 20
studenter vid kursen Projekt i energihushållning och boken är den sjätte i
en serie som kommit till på liknande
sätt. Bokens tryckning (210 exemplar)
är finansierad av energiföretag som annonserar i boken.
– Idag är de flesta lite mer energimedvetna men har ändå inte så lätt att
ändra sina beteenden. Boken handlar
om hur man kan underlätta sådana förändringar, både genom att gå till beteendevetenskapen och genom praktiska
råd om att
visualisera sin
användning av
energi, säger
Jurek Pyrko.
Exempelvis
behandlas
elräkningens
roll, nyttan
av förbrukningsstatistik
på webben,
smarta mätare,
informationspaneler, elapparaters
energimärkning, den nu obligatoriska
energideklarationen av alla svenska hus
och en utvärdering av de (föga tillförlitliga) CO2-räknare som finns på nätet.
Studenterna läste förra läsåret den
här kursen under sitt fjärde studieår
och de kommer från flera program:
främst maskinteknik, ekosystemteknik
och maskinteknik med teknisk design.
De har rättat varandras alster och hållit
en timmes seminarium om varje bidrag.
Det har gjort redaktörens insats ganska
begränsad i de flesta fall.
Boken ska användas som kursbok på
nästa års kurs i energianvändning och
kommer också att annonseras i några
branschtidningar.
ISSN 0282-1990
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lysande design

Utförsåkarnas drömpjäxa och strömfararnas livräddningskit. En trivsam tvättstuga. Utrustning för
en induktionsspis. Miljövänliga urnor och kistor. En
självspelande gitarr eller en kastrull som själv rör
runt i såsen.
Utställningen ”22 degrees” i Malmö under september speglade bredden hos dagens innovativa
industridesign. Här var det årets kull av examensarbeten som presenterades.

Förutom att visas i en lokal hos Kakel och tegel så var
utställningen i början också kopplad i realtid till London
Design Festival.
– Inte bara är produkterna mycket olika, sättet att visa
upp dem skiljer sig också mycket åt mellan utställarna.
Några gör perfekta fullskalemodeller, andra
nöjer sig med datorillustrationer medan några
skissar i olika material eller visar de olika stegen i skissandet, påpekade deras professor
Claus-Christian Eckhardt .
En del gör examensarbeten kring
sina egna stora intressen, andra samarbetar med företag. Medan de flesta

konstruerar högst påtagliga ting finns det några som gör
dataprogram. Knappast någon nöjer sig med att försköna en
produkt.
Marie Nilsson appellerar till hippietiden i sitt projekt
Love, peace and sharing som inte presenterar en produkt
utan idéer om att dela produkter så som boende i ett kollektivhus gör.
Kajsa Westman visade hur en induktionsspis kan
utnyttjas som energikälla i matlagning (5). Joyride heter
lekbilen som Per Brolund har gjort för social och kreativ
lek. Leftovers är Clara Lindsten s projekt som bygger spill
från industrier (6).
Claes Nellestam har skapat en revolutionerande
skidsko. Per Sånglöf har i Laundry Day skapat tvättstugan att umgås i. Emelie Hedén har gjort datorn Vital, för
äldre personer utan datorvana (8). Lycke von Schantz
har skapat barnsadeln som också är en barnvagn (4). (Se när
det gäller dessa två även artikeln på sidan 5 i detta nummer
om Tekniska mässan.)
Anders Krigström har utvecklat en interaktiv design
för mobiltelefoner. Ylva Söders tröm koncentrerade
sig mobiltelefonernas känslomässiga yttre (3). Jeanette
Karlsson har gjort en välkomnande entré till barnsjuk-
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idéer

5

huset medan Harald Svensson formgett en alternativ
containerbärare för våra vägar.
Fredrik Toreblad gjorde ett spel, Get rich or die
trying, medan Rimgail Samsonaite konstruerade flexibla
kryckor och Karin Segerström en vagn som underlättar för lantbrukare att ersätta traktorn med en häst. Liv
Andersson designade döden artefakter, kistan och urnan,
medan Roman Keplako gjort en mjukvara som hjälper
föräldrar att uppfostra sina barn när de spelar videospel.
Ett smart och miljövänligt köksset står Isabelle Olsson bakom. Henrik Björkman har gjort gitarren som
hjälper dig att spela den (7). Johan
Karlsson (1) är mannen som gjorde
ett ”rafting-kit”. Sofia Bremertz
reser ut med en smart väska (2)
medan Emma Lööf hjälper de
mentalt handikappade att
hitta på resan.
Se mer på www.
industridesign.lth.se/

6
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Foton: Mats Nygren

T.v. Lunds universitet – framför allt representerat av LTH – var en av utställarna i Bella Center.
Ovan: Kim Michaels robot-konstverk på mässan.

Premiär för CopenMind-mässan
CopenMind, en ny forskningsmässa
i Köpenhamn, hade premiär den
1–3 september. Den var tänkt som
en kontaktväg mellan forskare
inom miljöteknik, ”cleantech”, och
näringslivet. Mässan återkommer i
fortsättningen med andra teman.

Kontakterna skedde vid föreläsningar och
seminarier men också i ett helt kvarter av
bemannade utställningar i det enorma
Bella Center i Örestad på Amager. 125
universitet ”höll stånd” här. Sammanlagt
deltog över 150 företag.
Lunds universitet presenterades i en
ny, fräck monter på paradplats vid entrén.
För Lunds universitet fanns bland många
andra Anders Hallgren från LU Cle-

antechnology AB , Per Warfvinge, vicerektor vid LTH och Terése Persson från
ESS på plats. Forskning om förbränningsteknik, bioteknik, etanolframställning,
biogas och nanoteknik visades upp. Det
vill säga: Lunds universitet representerades
nästan helt av LTH .
Danska ministrar deltog och Svenska
miljöinstitutets Johan Rockström var
moderator i den inledande sessionen. Här
avhandlades teknik inom klimatförändring och luftföroreningar, energi, vattenrening, sophantering och återvinning,
jordbruk med mera.
LU Cleantech AB är det senaste i raden
av de tematiska investmentbolag som
LUAB :s riskkapitalbolag LU Development
har satt upp. Syftet är att få in externt

riskkapital till de forskningsprojekt som
finns registrerade hos LU Innovation, så att
de får bättre möjligheter att omvandla sina
resultat till nya produkter eller mediciner.
Och Anders Hallgren träffade i varje fall
flera banker och riskkapitalister.
En rolig detalj i Bella Centret var Kim
Michaels robotar. Dessa konstverk, som
hämtade ur Robocop eller Terminator,
fanns i den stora huvudhallen. En av dem
satt (stilla) på ett jättelikt isblock medan
en annan filmade sin kollega genom ögat.
– Han har minne för ett helt år så att
jag ska låta honom resa jorden runt och
filma klimatförändringarna och publicera
resultatet på en hemsida (se www.kimmichael.com), berättade konstnären.
M AT S N Y G R E N

Foto: Mats Nygren

Roman-tisk konst på Studiecentrum
Som ett ut- och invänt bibliotek beskrev konstnären Charlotte Wallentin (bilden) från Malmö
sitt verk i Studiecentrum. På ena sidan har hon
skrivit inledningsmeningen i en lång rad romaner
och på motsatta sidan avslutningsmeningen i
samma romaner!
Dessutom är de första alla skrivna från mitten och de sistnämnda från kanterna. Det hela
är tecknat på papper men sedan laminerat med
hjälp av Jan Svanström.
Bilderna är placerade på andra våningen och
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resten av sidorna är klädda i remsor av bokbindartyg och avdelade med aluminiumband som
anknyter till inredningen i övrigt.
På våningen under fortsätter verket med
liknande remsor och dessutom med en spegling
av taket i väggen mot stora läsesalen. Här kan
man se el-kontakter och andra detaljer från taket
noggrant tecknade.
Verket har tillkommit på uppdrag och
bekostnad av Statens konstråd genom Annika
Svennbro och i samarbete med arkitekt Peter

Torudd. Den 18 september invigdes verket av
konstnären och med tal av rektor Anders Axelsson, Patrik Förberg från Statens konstråd.
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Succé för ny kemishow
I anslutning till Kulturnatten gjorde en
ny kemishow succé i Vattenhallen bakom
V-huset, LTHs blivande Science Center. På
scenen omgiven av vatten stod docent
Ulf Ellervik och B-teknologen Alexander
Mirholm och fyrade av trix till den unga
publikens jubel och – ibland – förfäran.

Ballonger exploderade och skum vällde upp
ur en cocacola-ﬂaska till höga staplar. Ånga
strömmade ur kolvar och bazookas. Såpbubblor
svävade, vätskor lyste med ﬂouroscerande ljus.
Musiken spelar och ljuseﬀekter skapar stämning. Aktion non stop, alltså, och efter hand en
allt ledigare dialog med publiken.
– Jag ﬁck frågan från Kemicentrum om jag
kunde ta upp de shower som Lennart Jönsson
lämnade när han pensionerades. Man visste väl
att jag gillar att popularisera kemi, säger Ulf
Ellervik.
De två provade att showa på de s k LUNEdagarna för skolungdom och de gjorde även en
kemisk adventskalender som låg på www.lth.se
förra julen.
– Men att jobba i en sal som lämpar sig för
ändamålet, som Vattenhallen gör, öppnat helt
andra möjligheter, säger Ulf. Snart kan vi förvara gastuber och annat på plats permanent.
Sommaren ägnade han åt att leta efter
lämpliga experiment bl a i den amerikanska
litteraturen.
– Vi har nog testat tio gånger ﬂer nummer än vi visar. De ska vara roliga utan att vara
farliga eller giftiga. Några har vi konstruerat
helt själva som de supersmala ”akvarierna” vi
använder, Responsen har varit fantastisk. Det är
jättekul, säger Ulf Ellervik.
Inom Kemicentrum arbetar han också med
populärvetenskap på andra sätt, bl a planeras
en hemsida med förklaringar till experimenten
i showen.
– Ungdomar tycker, enligt en stor undersökning, att kemi, fysik och molekyler är det
tristaste som ﬁnns medan explosioner är toppenkul. Då gäller det förstås att presentera sig
med sådana.
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Alexander Mirholm fyrar av sin mega-airzooka.

Ovan: Ulf Ellervik blandar vätskor.
T.v: Alexander Mirholm med skummet
från coca-cola och mentos.
M AT S N Y G R E N
TEXT & FOTO
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Nya professorer
Andreas Jakobsson har anställts som professor
i matematisk statistik vid Matematikcentrum på
LTH från 1 juli. Marianne Jahre är ny professor i
teknisk logistik med inriktning mot transport management, distributionsteknik och materialhantering sedan 1 juni. Peter Nilsson har befordrats
till professor i elektronikkonstruktion från 1 juli.
Henrik Sjöland är befordrad till professor i analog
kretskonstruktion från 1 oktober.
Nya lektorer
Nya universitetslektorer är: Eva Nordberg Karlsson i bioteknik med inriktning mot molekylärbiologi, Eva Magnusson i datalogi och numerisk
analys, Achim Schroll i matematik med inriktning mot tillämpad matematik, alla från 1 september. Magnus Oskarsson är ny universitetslektor i matematik med inriktning mot tillämpad
matematik liksom Niels-Christian Overgaard
och Jan Erik Solem. Anna Torstensson,
Annemarie Luger och Frank Wikström har
fått motsvarande tjänster i matematik. Flavius
Gruian, universitetslektor i datavetenskap med
inriktning mot inbyggda system. Roy Andersson, universitetslektor i datalogi och numerisk
analys. Malin Sjöö, biträdande universitetslektor
i livsmedelsteknik och livsmedelsteknologi liksom
Marilyn Rayner.

Bästa geotekniska exjobb
Sonja Jones, nybakad civilingenjör, V, från LTH,
vann – tillsammans med fil mag Björn Johansson – Svenska Geotekniska Föreningens pris
för bästa examensarbete på den så kallade
Grundläggningsdagen i våras. Tillsammans hade
de gjort en undersökning av den nedlagda Ekebodadeponins miljöpåverkan i Hörby, som vann
juryns starka gillande.
Belönad för träanalys
Såg i Syd har delat ut 50.000 kronor till Sara
Färlins examensarbete vid LTH. Sara läser
ekosystemteknik och samtidigt skogsindustriell
ekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Hennes examensarbete analyserar limträmarknaden
i Europa. Limträ har stora miljöfördelar och görs
ofta av gran från Sydsverige, men är tyvärr okänt
av flertalet arkitekter i exempelvis Frankrike,
konstaterar hon.
Bjuden till Kina
Elin Söderberg, V-student på LTH, blir en av åtta
nordiska studenter som reser till Kina på resestipendium från NCC. I 20 år har företaget delat
ut resestipendier till studenter för att visa sina
projekt, men det är första gången resan går till
Kina, närmare bestämt till Shanghai. Studenterna
får också en föreläsning om kinesisk affärskultur.

Jobb att rena mark
För ett år sedan skrev LTH-nytt om W-studenterna
(ekosystemteknik) Åsa Andersson och Matilda
Svensson och deras försök att ”odla bort” gifter
ur marken vid BT-kemi. I dag är Åsa anställd inom
saneringsprojektet i Teckomatorp bland annat för
att informera allmänheten om arbetet där, som i
huvudsak sker efter andra principer.
Ödling sekreterare i IVA
Professor Per Ödling, LTH, är sedan 18 augusti akademisekreterare för Kungl Ingenjörs
vetenskapsakademien, IVA. Per Ödling har de senaste fem åren varit anställd vid LTHs institution
för elektronik och informationsteknik, där han
2003 blev professor inom området telekommunikation. Han är sedan tidigare docent och filosofie
doktor i signalbehandling vid Luleå Tekniska
Högskola. Per Ödling har bland annat lett Sveriges enda forskningsgrupp
inom bredband/DSL.
Under sin tid på LTH var
han placerad på Ericssons
DSL-laboratorium, som
ansvarar för forskning
inom trådburen kommunikation och standardisering av bredbandssystem.
Foto: Pär Rönnberg

Företag som växer
ger mig en kick
Ska ditt företag göra nya satsningar? Produktutveckla
eller kanske växa på nya marknader? På ALMI kan vi både
finansiering och utveckla affärer. Vi har lån som är anpassade
både för dig som söker nya marknader och för dig som vill
utveckla ditt företag.
Men ALMI är mer än pengar. Vi har stor erfarenhet av
både affärsutveckling och nya affärsidéer. Kanske vårt breda
kontaktnätverk kan säkra ditt företags framgång?

Anna Flodmark

Vill du veta mer? Kontakta ALMI Företagspartner Skåne tfn 040-660 39 00
eller besök www.almi.se/skane
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SYSAV-pengar

© SYSAV

Återvinningsföretaget SYSAV har delat ut
stipendier till goda examensarbeten. Från
LTH fick industridesignerna Nina Jeppsson
och Maria Persson 16.000 kr för en analys åt
IKEA av trångbodda barnfamiljers sopsortering och Hanna Modin, Teknisk vattenresurslära, för en studie om förbehandling av
soptippar.
Vatten ur luften
Fyra studenter från lika många högskolor har
tillsammans lyckats skapa en energisnål apparat som kan absorbera vatten ur luft, även
ganska torr ökenluft (20 procent luftfuktighet).
Studenter vid Luleå tekniska universitet har klarat
detta i samarbete med andra studenter från LTH,
KTH och Stanford University. De har arbetat på
uppdrag av företaget Immerse Global i Kalifornien. Meningen är givetvis att försörja fattiga
människor i torra områden med vatten.

Lars Philipson avliden
Professor Lars Philipson avled hastigt i somras,
62 år gammal. Efter examen i teknisk fysik
vid LTH och en kårfacklig karriär ända till vice
kårordförande i Lunds studentkår blev han 1985
”självlärd” professor i datorsystemteknik. Han
gjorde sig bl a känd för utvecklingen av Isaacprojektet tillsammans med Bodil Jönsson. Isaac
gav utvecklingsstörda en chans att kommunicera
med hjälp av digitala foton och en mycket tidig
handdator.

Svensk fin-etanol
Pål Börjesson har utvecklats till tung expert
inom frågor kring biobränslen. I sin senaste rapport fick han stor uppmärksamhet för bedömningen att svensk etanol från spannmål är lika
klimateffektiv som brasiliansk etanol från sockerrör. Det avgörande är inte grödan utan dess
effektivitet, att utsläppen av lustgas minimeras
och hur biprodukterna tas till vara liksom vilken
typ av mark som används. Svensk produktion kan
bli ännu bättre om traktorer och maskiner drivs
på de egna biobränslena.

Patent på exjobbet
När E-studenterna Zoltan Michis och Martin
Kilsgård började fundera på sitt examensarbete
valde de snart att ta kontakt med Ericsson Mobile
Platforms i Lund där de fick uppgiften att hitta
metoder att förbättra ljudfiler som t ex MP3.
Deras metod att automatiskt hitta ljudfel i sådana
var så smart att handledaren och blivande kolleger på företaget rådde dem att söka patent på
metoden. Sagt och gjort. ”Det kändes smickrande att någon tyckte att vi gjort något så bra att
det var värt att patentskydd,” sa Martin Kilsgård
till tidningen Metro Teknik.

Propertypris
Två teknologer från Lund fick dela på 25.000
kronor när de fick ”lilla property-priset” 2008.
De heter Carl Johan Danckwardt-Lillieström
och Erik Prejer och har skrivit uppsatsen ”Livscykelkostnad för energibesparande åtgärder i flerbostadshus”. De har läst Väg och vatten. Detta
nyinstiftade pris delas ut av ISS Facility Services.
Stora priset gick till två Uppsalastudenter medan
två mindre priser delades ut dels till dessa två
och dels till två studenter vid Handelshögskolan
i Göteborg.

Kinafinansierad forskning
Vinnova och Kinas ministerium för vetenskap
och teknologi satsar tillsammans 45 miljoner på
framtida mobila teknologier. En av dem som fått
pengar (3,5 miljoner) är professor Ove Edfors,
Elektro- och informationsteknik. Hans grupp
ska forska om modulation och kodning kring
kanalmodeller. I projektet samarbete LTH med
Linköpings tekniska högskola och KTH. I Kina av
Tsinghua university i samarbete med fyra andra
universitet.

Forskare värda förtroende?
Allmänhetens förtroende för forskare har ökat
med 14 procentenheter enligt föreningen Vetenskap och Allmänhet. Professorerna Sören Holmberg och Jörgen Weibull tror att förklaringen
kan ligga i klimatdebatten. Nära 90 procent vill
satsa på mer klimatforskning mot 71 procent för
teknikforskning.

Nya hastigheter
Försöken med nya hastighetsgränser (40 och
60 km/tim) i tätorter har inneburit en ganska
begränsad fartminskning (2,3 km/timme vid
50-40) som ändå haft stor betydelse både för
trafikolyckorna och miljön (farterna blir jämnare),
har Thomas Johnsson och andra trafikforskare
vid LTH kunnat visa åt Vägverket.
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Solen försvann
När solen delvis täcktes av månen under den
partiella solförmörkelsen den högsommarvarma
fredagen 1 augusti så gav det ett tydligt hack i
den kurva som solmätarna hos professor Björn
Karlsson registrerar. Hacket syntes tydligt kl
10–12 på en tidsskala som anger normaltid,
inte sommartid. Nu hade det förstås varit med
förvånande om solförmörkelsen inte märkts av
men i alla fall…
Teknikdelegation utsedd
Regeringen har nu utsett ledamöter i den
delegation som ska arbeta för att undvika en
framtida ingenjörsbrist. De har uppgiften att
öka ungdomars intresse för utbildningar inom
matematik, naturvetenskap, teknik och IT. De ska
också föreslå hur olika aktörer kan samverka för
att skapa ett större intresse för dessa ämnen.
Delegationen leds av Volvo AB:s VD Leif
Johansson med följande följe: Johan Ancker,
Teknikföretagen, Paula Bäckman, Balthazar,
Helen Dannetun, Linköpings universitet, AnneMarie Fransson, IT- och telekomföretagen,
Karin Glader, student från Chalmers, Peter
Gudmundson, KTH, Lars Hagel, GE Healthcare,
Ursula Hass, Blekinge tekniska högskola, Philip
Kapper, studerande vid Norra Real, Maria
Khorsand, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Peter Larsson, Sveriges ingenjörer, Camilla
Modéer, Vetenskap & Allmänhet, Björn O
Nilsson, Kungl. ingenjörsvetenskapsakademien
och Anna-Maria Wiberg, student vid Uppsala
universitet.Delegationen ska slutredovisa sitt
uppdrag senast den 30 april 2010, men ska
också arbeta utåtriktat under tiden.
EU-program bra för vissa
EUs ramprogram för forskning och utveckling
har varit bra för de stora och välorganiserade
företagen inom fordons- och it-industrin. Men
knappast för de andra. Och för universiteten
är det svårare att se tydliga effekter. Flera av de
svenska forskningsfinansiärerna har på regeringens uppdrag gjort en analys av EU-programmen.
Ramprogrammen har delvis lett till ökad betong
av tillämpad forskning, delvis av forskning som
annars haft svårt att få stöd. Universiteten,
däribland LU som ingår i studien, har dock saknat
förmåga att påverka programmens inriktning så
att de passat in på deras styrkeområden. Man
kan läsa mer via www.vinnova.se
Ny i IVA
Tord Cedell är invald i Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin, IVA. Han är adjungerad professor i industriell produktion vid LTH samtidigt som
han verkar vid MagComp AB i Eslöv.
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QuNano på topplista
Sex svenska företag fanns på tidningen the Guardians lista över Europas 100 mest spännande
cleantech-företag. Tillsammans med analysföretaget Library House har den brittiska tidningen
the Guardian listat Europas 100 mest spännande
miljöteknikföretag just nu. Företagen verkar
inom allt från solcellsteknik och energialstring
med tidvatten, till återvinning av aluminium och
miljövänliga batterier. Listetta är tyska Odersun,
som arbetar med tunnfilmsteknik för solenergi.
Där finns även Lundabolaget QuNano, som utvecklar nanoelektronik att använda i nästa generations halvledarteknik. En av QuNanos grundare
är nanoprofessorn Lars Samuelson, som i våras
fick utmärkelsen ”Årets Einsteinprofessor” av
den kinesiska vetenskapsakademin.
Säkra betongdammar
Marie Westberg har fått Elforsk stipendium på
40.000 kronor för bäst presenterade doktorseller licentiatavhandling. Detta för sin lic-avhandling inom projektet Tillförlitlighetsbaserad
utvärdering av betongdammar, som ska fortsätta
i en doktorsavhandling. Marie är grundutbildad i
Luleå och är industridoktorand vid Vattenfall och
Byggnadskonstruktion, LTH. Pengarna ska gå till
studiebesök i Holland och Brasilien.

Plugga inte med ipoden på
Och om du ändå gör det, välj musik du gillar. Det
sista rådet kanske är onödigt, men båda grundar
sig på ett försök som gjordes av Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet med 24 studenter
som försökskaniner och som beskrevs i tidningen
Lundagård. De som läste i tystnad mindes klart
bäst, 62 procent rätt. De som lyssnade på musik
de inte gillade klarade bara 37 procent, de som
gillade musiken klarade 45 procent av frågorna.
Utåtriktade personer tycks klara ljudstörningar
bättre än mer inåtvända.

Diabetesreglering
DIAdvisor heter ett projekt som fått 7,1 miljoner
euro från EUs sjunde ramprogram. Bakom detta
ligger professor Rolf Johansson, reglerteknik,
professor Mona-Landin-Olsson, diabetesmottagningen i Lund och doktoranden Fredrik
Ståhl. Projektet började med hans insjuknande i
diabetes och intresse för rgleringen av blodsockerhalten. I samarbete med en rad forskare och
företag över hela Europa hoppas man kunna
förutsäga och reglera blodsockerhalterna mycket
bättre för diabetessjuka.

Stöd till bioteknik
Avdelningen för bioteknik har fått stöd av Vinnova i två av deras tre senaste anslag till industriell bioteknik på totalt 33,5 miljoner kronor. Man
ska utveckla kemikalier från ett bioraffinaderi
och utveckla en processteknik för immobiliserade
biokatalysatorer. Båda projekten i samarbete med
flera företag som tillskjuter ytterligare pengar.

Miljöprisade
Största miljöstipendiet från Sveriges Ingenjörer
för forskning, 275 000 kr, fick Martijn van
Praagh, LTH, i slutet av oktober. Detta för att
kolla hur miljön påverkas av lakvatten från
moderna avfallsdeponier. Martijn disputerade för
ett år sedan på en avhandling om dessa frågor.
Samtidigt, vid Miljödagen, fick Anja Lundell,
Mälardalens högskola, och Mikaela Welander,
LTH, 10.000 kr var för biodiesel-el till bybor i
Mocambique.
IVA:s guldmedalj gick till professor Sten
Bergström, tidigare forskningschef vid SMHI,
som även har sin grundutbildning (V) vid LTH
med examen 1971.

Bättre kartor
För 6,7 miljoner euro ska bättre kartor för synskadade utvecklas. Projektet Haptimaps och Charlotte Magnusson på Certec har fått EU-stöd. I
Lund deltar även GIS-centrum och kommunens
lantmäteriavdelning. Företag och universitet runt
om i Europa deltar också.

Jag vill se goda idéer
förverkligas!
Har du en idé om en ny produkt eller tjänst? Om du vill
kommersialisera den kan vi hjälpa dig att välja rätt väg.
Vi erbjuder finansiering och rådgivning och fungerar som
bollplank där vi gör dig uppmärksam på risker och möjligheter
med idén. Avgörande för oss är att du har en stark vilja
och drivkraft och att det finns en marknad som
efterfrågar din idé. Välkommen.

Johan Olsén

Vill du veta mer? Kontakta ALMI Företagspartner Skåne tfn 040-660 39 00
eller besök www.almi.se/skane
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Alla branscher har
sina drömjobb.

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

Starta händelseförloppet här.

www.cybercomgroup.se/plusyou

Wherever the road leads.
Shooting whitewater. Fishing deepwater.
Cycling the back roads. Skiing a mountain pass.
Speed boating with your pals. Camping with the kids.
Going where it moves you. Doing what you love.
At the ends of the earth – or just around the corner.
Your kayak. Your rod. Your bike. Your skis.
Your boat. Your tent. Your gear.
Is at your side.
Whatever your ride.

www.thule.com

Sju dagars arbetsvecka
Universitetslärare arbetar i genomsnitt 54 timmar i veckan. Det motsvarar sju dagar i veckan
och innebär att slarv och kompromisser blir
oundvikliga. Det säger Högskoleverket efter att
ha undersökt ett antal lärares arbetssituation.
Lärarna hinner inte forska och tappar kontakten
med aktuell utveckling inom ämnet. Dessutom
måste de lägga allt mer tid på administration
men där är deras chefer, prefekterna, ännu värre
ute. Någon som blev förvånad?
Bäst inom allergi
Två av varandra oberoende utvärderingar av
forskning publicerad i den ledande vetenskapliga tidskriften Journal of Allergy and Clinical
Immunology under 2007 har nyligen klassat
LTH-forskarna Helena Perssons och Mats Ohlins forskning om IgE-molekylen som ett av de
viktigaste forskningsframstegen inom allergi.
Kurs i membranteknik
Till en kurs i membranteknik på Häckeberga slott
22–23 april inbjuds representanter från industrin,
såväl nybörjare som mer erfarna som vill lära sig
mer om processerna. Tekniken används inom
bl.a. livsmedelsindustrin, och vid vattenrening.
Frågor om kursen besvaras ann-sofi.jonsson@
chemeng.lth.se eller gun.tragardh@food.lth.se

Prisad för analys av enstegstätning
Christina Engerup
fick årets stipendium från Lunds
byggmästareförening, 12.000
kronor, för sitt
examensarbete om
en mycket aktuell
fråga, den om läckande och oventilerade fasader.
”Enstegstätning av putsade fasader” heter
arbetet, där Christina konstaterar att denna sorts
fasad smögs in i Sverige på tidigt 90-tal och blev
snabbt marknadsledande. Det var energieffektivt,
gav arkitektoniska möjligheter, var produktionsvänligt och kostnadseffektivt. Inte ens forskarna
visste hur tveksamt det egentligen var. Skador i
en sådan vägg tar lång tid att upptäcka och företagen delar inte erfarenheter med varandra.

Foto: Mats Nygren

Bygguniversitet i samverkan
Sveriges Bygguniversitet är ett samarbete mellan
Lunds Tekniska Högskola Chalmers, KTH och
Luleå tekniska universitet. De fyra universiteten
kraftsamlar inom byggteknisk forskning och
utbildning. En väl förankrad verksamhet hos
byggsektorn och finansiärerna ska säkerställa
relevans, utveckling och internationell konkurrenskraft.
– Många kommer att följa hur Sveriges Bygguniversitet utvecklas. Jag tror det kan stå modell
för andra teknikområden. Det är ett utmärkt
sätt att demonstrera respektive universitets
kompetensområden och undvika onödiga överlappningar inom forskningen.
Ännu viktigare är det att kunna uppträda
gemensamt inom EU. Det skapar en styrka i
samband med stora forskningsutlysningar. EU:s
initiativ EIT, European Institute of Innovation and
Technology, visar på vikten av att skapa starka
nätverk av spetsuniversitet som kan samverka
med spetsindustri inom EU, säger Anders Axelsson, rektor för LTH.
Samarbetsorganisationen finansieras av VINNOVA, Forskningsrådet Formas, Svenska Byggbranschens utvecklingsfond, SBUF, och berörda
universitet. Planen är att Sveriges Bygguniversitet
år 2012 ska vara ett etablerat nätuniversitet i full
drift.

Hyllad aerosologist
Professor Erik Swietlicki, kärnfysik, fick utmärkelsen som årets nordiska aerosologist i samband
med ett symposium i Oslo av Nordiska Sällskapet
för Aerosolforskning, NOSA

TRAINEEPROGRAM

PÅ SIGMA 2009

Sedan hösten 2006 har Sigma genomfört fem fantastiska traineeprogram och ett 40-tal nyutexaminerade studenter har fått en bra start på sin Sigmakarriär genom våra program. Vi är nu intresserade av nyutexaminerade systemvetare/civilingenjörer (eller motsvarande) som tar examen årsskiftet 2008/2009.

Som trainee hos oss får du chansen att utvecklas kompetensmässigt och växa in i konsultrollen och
företaget. Som person är du ambitiös, nyfiken och sugen på att lära dig nya saker. Du är också öppen,
utåtriktad och gillar att jobba tillsammans med andra människor. Du behöver ha grundläggande kunskaper i programmering (t ex Java och/eller .NET) och databaser (t ex Oracle/Sql Server) och behärskar det
svenska språket i tal och skrift. Läs mer om programmet på www.sigma.se/karriar där du också kan fylla i
en intresseanmälan. För mer information, kontakta Hans Dahlgren, personalansvarig på telefon 040-662 20 00 eller Björn Lindell, ansvarig för traineeprogrammet på telefon 040-662 20 00.
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Bioprocess Control effektiviserar
biogasproduktionen
Swiftfoot Graphics revolutionerar
3D-grafiken

Datorns spillvärme blir energi med
Beakon Technologies chip

GLO utvecklar framtidens belysning
- Det är bara några av alla framgångsrika innovationer från LTH

LU Innovation och Teknopol hjälper studenter och
forskare att omvandla forskningsresultat till verkliga
produkter och tjänster som gör nytta för människor
ute i världen. Som student eller forskare vid LTH får
du gratis affärsrådgivning kring din idé - du kanske vill
ta patent, sälja idén som den är eller driva den vidare i
ett eget företag. Berätta för oss om din idé så berättar
vi mer om hur vi kan hjälpa dig.
www.luinnovation.lu.se

www.teknopol.se

Sök bilden i mobilen
Professor Kalle Åström på Matematikcentrum,
LTH, har fått sex miljoner kronor av Vinnova.
Det är ett anslag där även företagen Sony Ericsson, Cognimatics och Conveneer avsätter tid
och/eller pengar. Syftet är att kunna mer eller
mindre automatiskt från sina foton generera metadata, så kallade taggar som beskriver bilderna.
Ett program i mobilen eller datorn ska känna
igen personer och föremål åtminstone i grövre
kategorier tack vare matematiska algoritmer.
Jing och Bo är i gasen
Energimyndigheten ger 8,9 miljoner i stöd för att
öka produktionen av biogas från avfallets blöta
del. Avdelningen för Bioteknik får pengar under
fyra år för att utveckla mer effektiva processer i
biogasreaktorn. Det är också ett mål att sprida
kunskap till producenterna av biogas. Huvud
mottagare är Jing Liu och Bo Mattiasson.
Projektet kommer även att involvera samarbete
med näringslivet representerat av Bioprocess
Control AB.
Framfötter hos Skanska
Skanska har delat ut sitt nyinstiftade stipendium
”RF Bergs inspiration” för första gången. Bland
de tio mottagarna fanns Josefin Larsson, W,
och Jonas Althage, V, båda från LTH.

Trippelbelönad
Håkan Borgström lyckades med sitt examensarbete vid Institutionen för i produktionsekonomi
rott hem inte mindre än tre olika utmärkelser!
Han fick Sparbanken Skånes NOVA-stipendium,
värt 25.000 kronor, 10.000 kr från Föreningen
Underhållsteknik, UTEK, samt årets utmärkelse
från The European Federation of National Maintenance Society – Master Thesis Award.
UTEKs motivering: ”Håkan Borgströms
examensarbete ”The Maintenance Organization:
A Strategic Value Adding Force” som med managemant-inslag från modern produktionsstrategi
och Life Cycle Profit-synsätt samt med kraftfulla
datorhjälpmedel ... skapat underlag inte enbart
för optimering av underhållsresurserna ... utan
även för optimering av tillgängligheten som
sådan.
Även om studien är genomförd på pendeltåg
är de tillämpade teorierna för en värdeskapande
underhållsorganisation generella och överförbara
till andra tillämpningsområden.”
Håkan Borgström arbetar idag vid Systecon
AB i Malmö, det företag där han genomförde
sitt examensarbete. Stolt handledare har Hans
Ahlmann varit, professor emeritus.

Bortglömd förmåga
Skrivande är en bortglömd förmåga i ingenjörsutbildningar. Studenter får ofta skriva för att isa
sin lärare om de kan ”läxan” men texterna läses
inte av andra. I arbetslivet läses däremot ingenjörers texter ofta av andra, t ex andra experter
inom andra kunskapsområden och det saknar
man träning i att klara av. Detta konstaterar en
doktorand i nordiska språk i Stockholm, Stina
Hållsten, efter att ha följt några civilingenjörer.
Storslam för LTH
Schenker Award som delas ut till bästa paper vid
en konferens för nordiska forskare inom transport och logistik gick i fyra av fem fall till LTH!
Storslam alltså. Konferensen hölls i år på Island,
arrangerad av University of Iceland, Reykjavik
University och Chalmers. Cirka 150 forskare deltog. Professor Kenth Lumsden, som också sitter
med i Schenkers vetenskapsråd, delade ut priset.
Bästa paper blev ”Framework for characterizing
the design of VMI systems” skrivet av Mikael
Ståhl Elvander, Sami Sarpola och Stig-Arne
Mattsson. Bästa doktorandpaper blev ”The
effect of asset visibility on managing returnable
transport items” skrivet av Ola Johansson och
Daniel Hellström. Alla pristagarna kommer från
Lunds Tekniska Högskola, utom Sami Sarpola
som är från Handelshögskolan i Helsingfors.

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

www.sodra.com
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forts fr s 17 om Ufuk Kirik
222 utbytesstudenter kom hit i höstas och
240 mastersstudenter vistas här på första
eller andra året. Den mest akuta frågan – särskilt i år – var bostadsfrågan. Några sämre
studentbostäder har stängts och studenterna
är fler, både svenska och internationella och
det blev nästan panik. Men som vanligt
verkar situationen lösa sig efter en tid även
om några måste bo i Malmö, Kävlinge eller
Landskrona.
Tyvärr kan universitetet inte agera på
bostadsmarknaden utan är främst hänvisad
till samtal med kommunen.
– Men kommunen ser inte behovet av en
internationalisering av universitetet som en
viktig fråga, tror Ufuk Kirik.
Av tradition är det färre svenska studenter som reser ut. Ett allmänt nordiskt
problem, säger Ufuk. I Sydeuropa har
studenterna starkare motivation att komma
hemifrån och komma ut i ett eget, friare liv.
Här flyttar de flesta hemifrån tidigt ändå.
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– De som reser ut härifrån är ofta mycket
målinriktade och har hittat sina önskekurser
någon annanstans. Men fler borde resa ut.
De har mycket att vinna: kännedom om ett
nytt land, ett nytt språk och en annan kultur.
Också en personlig utveckling, stolthet och
självförtroende när man själv klarar en ny
situation. Lund är också en liten stad och
utlandsstudier kan vara ett bra alternativ till
ett sabbatsår.
– Dessutom uppskattar företagen sådan
erfarenhet. Det ger en kompetens att klara
sig i nya miljöer.
– De inresande studenterna trivs i regel i
Lund. De blir förvånade över hur enkelt livet
fungerar. Mycket är välorganiserat och bussarna kommer i tid! Dessutom lyssnar professorerna på studenterna här och man får
mycket feedback. Det är en stor skillnad mot
Sydeuropa, ja även jämfört med Tyskland.
Det som kan vara tungt i Sverige är vintermörkret och kylan.
M AT S N Y G R E N

ERC Grant till Sundén
The European Research Council har delat
ut 120 forskningsstipendier, så kal�lade ERC Advanced Grant, inom Physical
Science and Engineeering. Av dessa gick
nio stycken till Sverige och av dem gick
tre till Lund och professor Bengt Sundén, värmeöverföring, professor Anne
l´Hullier, atomfysik och professor Villy
Sundström, kemisk fysik.
Världens bästa lösning
Emma Lööf, nyss färdig industridesigner
vid LTH, vann nyligen en resa till Barcelona
i en tävling på Word Usability Day med sitt
examensarbete ”En god resa”. Uppgiften
var att skapa ”världens bästa transportlösning”. Emma får priset med motiveringen
”ett gediget och väl genomfört analysarbete och för en kreativ helhetslösning (för
kognitivt funktionshindrade) som skulle
underlätta resandet för många. Analysarbetet har berört många olika aspekter
och visar på att användbarhet är ett brett
begrepp som kräver kunskap inom många
olika områden”.
Läs mer på www.industridesign.lth.se
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NEXT STOP?

A Dynamic and International Career with
a Global Leader in Financial Software

SimCorp is an international company with a variety of
career possibilities. Our success is built on professional
and competent people, and we maintain steady focus
on providing a challenging and development-orientated
environment, where professionals are proud to work.
With SimCorp offices around the world, our global focus
enables us to provide a broad, international working
sphere with ample possibilities for learning and growing.

We believe in empowerment and the importance of
boosting people, making them the best they can be. We
believe in a ”work-life balance”; working hard and playing
hard. SimCorp is a fun and flexible company that offers
a number of attractive extra-curricular activities and the
opportunity to manage your own working hours. You
will be part of a vast network of competent and skilled
colleagues who all aspire to reaching common goals with
dedication and team spirit.

NEXT STOP – SIMCORP
Visit www.simcorp.com, today!

Want to join our success – visit us at www.simcorp.com
SIMCORP A/S · Weidekampsgade 16 · 2300 København S · Tlf.: +45 35 44 88 00 · Fax: +45 35 44 88 11 · www.simcorp.com

PITNEY BOWES DESIGN & KOMMUNIKATION. FOTO BERNE LUNDKVIST

Den 1 september i år, påbörjade
våra traineer E.ON Graduate Program
2008. De är just nu i full gång med att
bekanta sig med E.ON-Koncernen.
Här på Vindön i Landskrona, där man
kramar ett miljövänligt alternativ.

Sökdags:

15 Januari

Sök till vårt traineeprogram, E.ON Graduate Program
den 15 januari – 15 februari. För mer information gå in på
www.eon.se/student.

www.eon.se

