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”Cadillac” är tillbaka
Ny näthandel ger liv i staden
Hållbart campus lockar fler
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LTH mot
faktaresistens
Idag ser, hör och läser vi mycket om faktaresistens: det vill säga ett förhållningssätt där man inte låter sig
påverkas av det som talar emot ens egen uppfattning. De kanske tydligaste exemplen idag är valkampanjen
inför Brexit och den amerikanska presidentvalskampanjen. Oberoende av vad vi tyckte i sakfrågorna kan vi nog
vara överens om att fenomenet var frekvent förekommande. Att behäftas med lögn, eller i varje fall ett otydligt
förhållningssätt till sanningen, tycktes inte vara något problem. Hur kom vi dit?
Idag ser vi att de traditionella medierna tappar i genomslag
stadsutvecklingen, maten, hälsan, åldrande befolkningar … jag
skulle kunna fortsätta ett tag till. Vi vill visa att vi är relevanta
och att fler och fler får nyheter och fakta via sociala medier
och andra kanaler med ”tillrättalagda” sanningar. Vi ”får” den
för att lösa dessa problem, samtidigt som vi bottnar i en djup
information som stämmer med våra åsikter och vår uppfattning.
inomvetenskaplig kunskap. Det är inte enbart tyckande, utan
Detta är enligt mig en skrämmande
åsikter grundade i fakta och erfarenhet.
utveckling: vi måste låta våra åsikter
Naturligtvis står vi för fri forskning,
Det är inte enbart
och värderingar ifrågasättas för att
ett öppet debattklimat och det kritiska
tyckande, utan åsikter
kunna utvecklas!
tänkandet. LTH skall vara ett bålverk
grundade i fakta och erfarenhet. mot faktaresistensen.
Och varför skriver jag då om
detta? Jo, för att faktaresistensen
VIKTOR ÖWALL
börjar drabba även oss som universitet när lärare och forskare
ifrågasätts på grund av ”fakta” från obskyra källor på nätet.
REKTOR LTH
Hur argumenterar vi mot dessa ”sanningar”? Ett av våra
viktigaste instrument inom forskningen är källkritik och ett
allmänt kritiskt tänkande. Detta är de fundamentala sakerna
vi måste lära ut till våra studenter!
Men det är också viktigt att vi flyttar fram våra positioner
i debatten. Universiteten ligger ofta väldigt högt i underPS
sökningar om vem man har förtroende för i samhället. Men
Som en som vill läsa riktiga böcker och älskar att ha
utnyttjar vi denna position för att följa Lunds universitets
en papperstidning till frukost uppskattar jag det citat
vision om att förstå, förklara och förbättra vår värld?
som kolumnisten Per T Ohlsson i Sydsvenskan den 20
Jag tror vi kan bli mycket bättre på att nå ut med vad vi
november 2016 tillskrev Lunds universitets tidigare
kan och vad vi vet. Vi kan bli bättre på att visa varför vi gör
rektor, Nils Stjernquist: ”Det papperslösa samhället är
det vi gör och hur det bidrar till samhällsutveckling. Vi kan
lika önskvärt som den papperslösa toaletten.”
bli bättre på att förklara varför vi behövs.
PPS
Därför håller vi på LTH just nu på att ta fram en ny komI det här numret av LTH-nytt kan du läsa om den
munikationsstrategi som kopplar till de strategiska planer som
okända konstskatten och den mångsidiga miljön på
både Lunds universitet och LTH håller på att arbeta fram. Hur
LTH. Satsningar på hållbart campus ligger mig också
kan vi visa att vi bidrar till att lösa de stora samhällsutmaningvarmt om hjärtat: läs om arkitektstudenten Ludvig
arna? Utmaningarna definieras på olika sätt av olika aktörer,
Hofstens urbana möbel Hangout Habitat, och om
men oberoende av vilken ”lista” över samhällsutmaningarna
campus som en mötesplats.
vi tar finns de där: klimatet, energin, vattnet, digitaliseringen,
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En Cadillac
Eldorado syns
ännu på campus
Konstverket Cadillac Eldorado av John E Franzén köptes in till V-husets
invigning år 1967 för 10 000 kronor. Nästan 50 år senare värderades
konstverket, som länge hängt oskyddat, till 17 miljoner kronor. Idag är
Cadillac Eldorado – ett signum för V-huset – tillbaka på LTH i form av
en replika signerad av konstnären.

Den sex meter långa målningen Cadillac Eldorado är ett av
John E Franzén mest kända verk och har hängt i V-huset sedan
det på 1960-talet köptes in, på uppmaning av arkitekt Klas
Anshelm som ritade LTH.
Ingen av alla de besökare som under åren trätt in i entréhallen kan ha undgått att se målningen som förknippas med
sinnlighet och habegär, skildrar tekniken som dröm.
Föga förvånande var Cadillac Eldorado en inspirationskälla när
V-huset – med slutpunkt i våras – renoverades och byggdes till.
– För oss var det självklart att verket skulle komma tillbaka
till sin plats efter renoveringen, säger Maya Robert som är
projektledare inom inredning vid LU Byggnad och inom ramen
för sin tjänst också har ansvar för konsten på LTH.
Men när verket skulle magasineras och försäkras gjordes en
värdering, och resultatet av den värderingen var överraskande.
Verket är idag värderat till 17 miljoner kronor och konserveras på Moderna Museet i Stockholm, där det kommer att
ingå i museisamlingen.
– Med fördjupad kunskap kring vad som skulle krävas för att
skydda Cadillacen, både med hänsyn till klimatet i foajén och
med tanke på säkerheten, klarnade det så småningom för oss
att verket inte skulle kunna komma tillbaka, säger Maya Robert.
Inledningsvis var det ett nedslående besked, inte bara för
att det skulle bli tomt i foajén utan Cadillac Eldorado, utan
också för att målningen av den amerikanska bilen utgjorde

en inspirationskälla och samverkade med Tiril Hasselknippes
verk Surfboards – en staty som beställts till V-husets nya foajé.
En kompromiss som gjorde alla parter – också konstnären
John E Franzén – nöjda var att ta fram en replika i form av ett
digitalt tryck, signerat av konstnären, till V-husets entréhall.
Så återbördades husets ”signum”, och så kunde samspelet
mellan det nya och det ”gamla” konstverket fortgå.
– Tiril Hasselknippe ser surfingbrädan som en farkost, ett sätt
att transportera sig, precis som bilen är. Andra beröringspunkter
är att de båda konstnärerna undersöker den amerikanska
kulturen och ägnar sig åt frihetssökandet inom bil- och surfkulturerna, säger Maya Robert.
Båda verken använder skala 1:1 för att ge känslan av att det
bara är att öppna dörren, eller ta en bräda, och ge sig iväg.
LTH:s campus är en mångsidig miljö där estetiska upplevelser
ingår i vardagen, till följd av intressant offentlig konst.
Den rika konstskatten på LTH:s campus för idag ett anonymt
liv, menar Maya Robert.
– Att Cadillac Eldorado hängde i så många år på tegelväggen
i V-huset utan att någon visste vilket konsthistoriskt sett högt
värde den hade är kanske symtomatiskt.
TIINA MERI

CADILLAC ELDORADO AV JOHN E FRANZÉN
Cadillac Eldorado från 1965–66 i V-huset foajé är en
målning som i närmast naturlig storlek återger bilen
med samma namn. Konstnären John E Franzén, född
1942, bodde i flera år i USA och hans realistiska målningar av amerikansk subkultur har blivit moderna klassiker.
Målningen Cadillac Eldorado köptes 1967 av Statens
konstråd till V-husets invigning på uppmaning av
arkitekt Klas Anshelm, som ritade V-huset. Originalmålningen, som fått konserveras efter bland annat
fläckar, krackeleringar och färgbortfall, finns numera
på Moderna Museet i Stockholm.
Läs mer om Cadillac Eldorado på: statenskonstrad.se

Foto: Ricard Estay

5

6

LTH-NYTT | 2016/2017

LTH-NYTT | 2016/2017

Förvandling med
konst i centrum
Vi har bestämt träff i V-huset, och vad eftermiddagen
ska bjuda på är en upptäcktsfärd genom det utbyggda och
renoverade V-huset på LTH. Inredningsarkitekten AnneMerete
Sørensen har tillsammans med Ulla Gustafsson, som nyligen
gått i pension från arkitektbyrån Abako i Göteborg, rest till Lund
för att få återföringskunskap i projektet: hur blev resultatet,
vad tycker studenter och medarbetare om interiören?
För fyra år sedan fick Abako i uppdrag att projektera all lös
inredning, inklusive specialritade möbler, till om- och tillbyggnaden av V-huset.
Redan när vi står i kaféet vid den nya bardisken i kompositmaterialet corian – i ett rum där studenter arbetar och samtalar
lågmält – står det klart att inredningsarkitekterna utgått från
vad de kallar konceptprinciper och att de lagt stor vikt vid
funktion och design.
Samtalet kretsar kring skickligt hantverk, kring ljus- och
ljudnivå, liksom ergonomi. Ambitionen var, förklarar inredningsarkitekterna, att interiören skulle vara innovativ och att den
skulle stödja både studenterna och personalen i deras arbete.
– Vi hade ett tätt samarbete med de kaféansvariga studenterna för att se till att lokalen fungerar optimalt också under
kvällstid när det till exempel är musikverksamhet här, säger
AnneMerete Sørensen.

Hon är påtagligt entusiastisk över att se vardagen i V-huset
pågå, ungefär två år efter att Abako släppte ritningarna
för interiören. Inne i biblioteket, där ljuset flödar in från två
håll, uttrycker AnneMerete Sørensen glädje över runda vita
biblioteksdiskar i platt stål, där vertikala kopparrör döljer elen
som kommer från taket.
– Här har vi ett exempel på social design och ett innovativt
grepp. Den runda formen handlar om att det inte finns vi och
de, utan ett vi, vi tillsammans. Återigen är det ett rent möte i
material, formen är mönstret.
Uppdraget var att skapa ett helhetskoncept och en tydlig
identitet för V-huset – där väg- och vatteningenjörer utbildas.
Avsikten var att skapa en motiverande studiemiljö.
Viktigt var också att V-huset skulle kunna ta emot fler
studenter. En rad nya grupprum byggdes till och inreddes,
eftersom dagens studenter ofta arbetar i grupp.
– Det är en berättande inredning, där färgpaletten har
koppling till vatten och asfalt. Här finns också en industriell
hållbarhet. Det ska vara funktionellt, praktiskt och fint på det
lite råa sättet.
I det nya V-husets foajé visas numera också Tiril Hasselknippes
verk Surfboards. De glasliknande surfbrädorna står nära en

”Surfboards” av Tiril Hasselknippe
är ett nytillskott i entréhallen.
Foto: Håkan Kogg Röjder

Precis som vilket företag som helst är universitet och högskolor
konkurrensutsatta och måste kunna visa attraktiva arbetsmiljöer för
att locka nya studenter och ny personal, och för att kunna behålla
befintlig personal och all kunskap denna äger. Det gäller att höja ribban och
skapa något som avspeglar nutiden och håller för framtiden.
- ANNEMERETE SØRENSEN

djupblå textilvägg – med vattnet som inspiration – där studenter
har möjlighet att arbeta enskilt och tillsammans.
I foajén hänger också ”Cadillac Eldorado” som nyligen
visade sig vara av stor konsthistorisk betydelse.

Nya grupprum och fler studieplatser
skapades i V-huset.

Foto: Håkan Kogg Röjder

Enligt inredningsarkitekterna stod det klart från början, då
renoveringen inleddes, att verket skulle hänga kvar.
– Det handlar om respekt för historien i arkitekturen, säger
AnneMerete Sørensen.
Men för henne och Ulla Gustafsson är det en nyhet att
originalet hänger på Moderna museet i Stockholm och att
konstverket i V-huset är en replika.
– Är det sant, 17 miljoner kronor? Vilken historia, utbrister
AnneMerete Sørensen.
Enligt henne var alla som samarbetade kring om- och tillbyggnaden måna om ”Cadillac Eldorado”.

Så hur föll planerna för V-husets interiör ut? AnneMerete Sørensen
och Ulla Gustafsson ger gott betyg åt inredningsarkitekten och
projektledaren Maya Robert vid LU Byggnad och de andra som
förverkligat tankar och idéer när det gäller interiören:
– Det här är ett sammanhängande koncept, och den höga
kvaliteten på inredningen kommer att hålla över tid. Det gäller
både för utseendet och för materialen. Ni är pionjärer, ni har
verkligen gått hela vägen, säger AnneMerete Sørensen.
CarlJohan Jörnland läser fjärde året till väg- och vatteningenjör och specialiserar sig inom konstruktion.
– Det har blivit fler studieplatser och fler grupp- och studierum som gjorts väldigt attraktiva. I allmänhet är akustiken god
och klimatet bättre. Själv tycker jag att de studierum som har
fönster in mot den nya innergården är väldigt fina.
TIINA MERI
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Foto: Johanne Elde
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Foto: Johanne Elde

Foto: Gunnar Menander

Foto: Gunnar Menander

HEALING THE EARTH AV OLLE BONNIÉR
På E-husets norra innergård drivs ett spel mellan
elementen: jorden i en vall på gården, stenen
lagd i spiral, vinden i membranet uppe i luften,
vattenvirvlar runt den svävande stenen – ett kretslopp i rörelse mellan jord och himmel.

Källa: LTH-nytt 2/2005

Foto: Håkan Kogg Röjder

Från LTH ville vi naturligtvis
att ’Cadillacen’ skulle komma
tillbaka. Vi hade kunnat lösa
säkerheten och klimatet, men när Statens
konstråd och Moderna Museet sagt sitt,
och när tavlan nämnts som ett av efterkrigstidens viktigaste verk, kändes det svårt. Jag
tror att vi har nått en bra uppgörelse där vi
har fått en fullskalig replika i foajén, signerad
av konstnären.
- LTH:S REKTOR VIKTOR ÖWALL
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Kaosordning, (2013) Ahlin & Lehtonen
Matteannexets foajé.
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Fontänen, (1970) fontän av
Klas Anshelm och Arne Jones.
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Öppna/Sluta (2008) Charlotte Walentin,
Studiecentrum LTH.
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Healing the earth, (1993) Olle Bonnier,
skulptur på E-husets tak.
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Vikten, Skeppet och Väggarna,
(1994) Jörgen Haugen Sörensen,
tre stenskulpturer framför Kärhuset.
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Cadillac Eldorado (1966) John E Franzén,
replika på orginalet i V-husets foajé.
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Surfboards (2016) Tiril Hasselknippe,
skulptur i V-husets foajé.

10

Into the wild, (2013) Carl Boutard,
två bronsskulpturer utanför A-huset.

11

Murat stenvalv, (1997) projekt i kursen
”Ombyggnad och Restaurering” på
Arkitektskolan.
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Växlande uställningar av arkitektstudenternas projekt och arbete i
A-husets foajé.
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Växlande utställningar av industridesignstudenternas projekt och arbete på IKDC.

14

Lapptäcke, (2007) Roger Metto,
målning i Kemicentrums entré.

15

Utan titel, (1971) Maria Triller, textilkonst
i ull/lin i Kemicentrums foajé.

16

Lek och allvar, (1949) Nils Nilsson,
skiss till fresk i Kemicentrums foajé.
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Torna

 en som besöker LTH kan passa på att ta en konstrunda på
D
campus, skriver rektor Viktor Öwall på sin blogg:
”Börja med fontänen ’Fontänen’ av arkitekten Klas Anshelm
och skulptören Arne Jones som jag under alla mina år på LTH
bara sett fungera en gång! Inget ingenjörsmässigt mästerverk,
men stilig är den.
I närheten kan man även se Anshelms stålskulptur framför
Matematikcentrum.
Platsen framför LTH:s kårhus pryds av tre magnifika stenskulpturer av den danska konstnären Jørgen Haugen Sørensen.
I E-huset kan man studera och begrunda Olle Bonniérs
märkliga skapelse ’Healing the Earth’, där den mest utmärkande delen är bumerangen som många nog har trott vara
en antennkonstruktion med tanke på verksamheten i huset.
Det senaste tillskottet är bronsskulpturerna vid A-huset,
’Into the Wild’ av Malmökonstnären Carl Boutard.”

Utan titel, Holger Bäckström i
Matematikcentrums foajé.
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Trådmodell av transcendent regelyta,
(1966) skulptur av Klas Anshelm.
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Ola Römers väg

På kvällarna seglar det vita membranet över E-husets
norra gård, belyst nerifrån. En del åskådare tror att det är
en radar eller en antenn, men det är alltså ett konstverk
med inslag av mystik och magi.
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Premiär för teknik
som ger hopp om
helelektrisk vägtrafik
Foto: Håkan Kogg Röjder

Nya V-huset mäter
16 880 kvadratmeter

Mats Alaküla, professor i elektroteknik vid LTH arbetar
bland annat med utveckling av elvägar. Han har i samarbete
med Elonroad – ett privatägt bolag där forskning och
patent just nu kommersialiseras – och Mariestads kommun
presenterat en elvägsteknik som går ut på att fordon
laddas både under färd och medan de är stillastående.
– Den här tekniken kan ha potential att elektrifiera all
vägtrafik. LTH bidrar och är en del i arbetet. Alla fordon
med fler än tre hjul kan på sikt anslutas, säger Mats Alaküla.
Elvägar, eller laddvägar, innehåller teknik som kan överföra elektrisk energi till fordon – även tunga lastbilar – som
kör på vägen. Vägen är uppdelad i korta sektioner med
laddskenor som bara är aktiverade när ett fordon passerar
eller stannar till.

Elvägar utvecklas just nu i ElectriVillage i Mariestad. Tekniken
visades upp under Almedalsveckan i Visby i somras.
Elsäkerheten är mycket hög, förklarar Mats Alaküla.
Och med elvägar minskar behovet av batterier till elfordon
radikalt – i princip går det att köra hur långt som helst
utan att stanna för att ladda batterier.
– Flera konkurrerande elvägstekniker är på gång. Den vi
tar fram med Elonroad är först i världen med att fungera lika
bra på landsväg som i staden. Det vi har lyckats med betyder
skillnaden mellan omöjligt och möjligt när det gäller en ny
infrastruktur för laddning och en övergång till helelektrisk
vägtrafik där fossila bränslen övergetts, säger Mats Alaküla.
TIINA MERI

Den högtidliga invigningen av det nya V-huset ägde rum under 2016. Arkitekt
Lotta Nordén vid A-plan arkitektkontor som fick om- och tillbyggnaden
i uppdrag hyser varma känslor för det hus Klas Anshelm en gång ritade.
Det här var ett speciellt uppdrag. Efter 50 år
var V-huset i behov av totalrenovering och
eftersom i stort sett allt utom stommen skulle
ut fanns en unik chans att göra förändringar
utan att det kostade så mycket extra. (…)
Det mest pockande var förstås studentarbetsplatserna.
Huset byggdes för katederundervisning för en bråkdel av det
antal studenter det hyser idag, och utvecklingen mot allt fler
grupparbeten, seminarier och självstudier på plats tycks bara
fortsätta. Från Lunds universitet kom visionen av en myllrande
studiemiljö som möter en redan i entrén.
Anshelms hus på LTH är med sitt rationella och rustika byggnadssätt – med gedigna material och fina detaljer – fantastiska
exempel på hållbar arkitektur. De kan hantera ändrad användning,
mångdubblad folkmängd och trissade krav på installationer utan

stor ansträngning och utan att förlora sin identitet. På minussidan
står att de är lite väl mörka och slutna, och kanske lite råa.
Före ombyggnaden var foajén den enda öppna mötesplatsen,
men den hade ingen kontakt med de inre rörelserna i huset.
Det viktigaste vi gjort är att med nya öppningar, tillbyggnader och
en ny korridor vid labbhallen knyta ihop foajén och hela området
runt innergården till en öppen, ljus och välkomnande studiemiljö.
Högre upp i huset har det också hänt en del. Ett tillbyggt
pausrum förbinder hög- och låghuset på plan 3 – tidigare fanns
ingen koppling. Det har blivit en ny konferensavdelning och
vissa mörka utrymmen har uppgraderats med dagsljus. Sedan
har uppglasningar gjort hela huset ljusare, och ljussättning och
färg har gjort det vänligare och lite mindre ”rått”.
Men det är husets starka grundordning och karaktär som
gör det så bra.

Mats Alaküla har två yrkesroller. Han är professor vid LTH
och har även en specialistroll vid AB Volvo. Tillsammans
med sin forskargrupp vid universitetet arbetar han bland
annat med Elonroad och ElectriVillage.

- LOTTA NORDÉN, A-PLAN ARKITEKTKONTOR

Foto: Shutterstock
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Ny form av
näthandel ska
rädda stadskärnor
En ny e-handelsplattform ska hjälpa cityhandeln att locka både fysiska
och digitala kunder och därigenom möta konkurrensen från köpcenter
och e-handelsaktörer. Lund är första staden ut.

Omvittnat i många städer är att handeln i stadskärnorna
är pressad – vid sidan av köpcenter tar e-handeln kunder från
butikerna i centrum. Får centrum färre besökare finns risken
att också restauranger, kaféer, kultur- och folkliv i stadskärnan
hamnar i en nedåtgående spiral.
Victor Sandberg, som läser civilingenjörsprogrammet i
Industriell ekonomi vid LTH, är en av grundarna till företaget
Locals som erbjuder en plattform för lokala handlare som
försöker förhindra en sådan utveckling.
– I Lund har vi samarbetat med ett antal butiker och tagit
fram både en app och en sajt där konsumenter kan handla
i de lokala butikerna och få varor hemkörda med hjälp av
ett cykelbud. Vi är ganska säkra på att Lund blir första stad
i världen om den här tjänsten, säger Victor Sandberg, som
också är VD på Locals.
För att få en mer levande stadskärna, och för att invånare
ska få den stadskärna de förväntar sig, behöver handlarna hitta
nya sätt att locka kunder, menar Victor Sandberg.
– Ett sätt att göra det är genom att samarbeta och ansluta
sig till vår plattform där den fysiska handeln kombineras med
den digitala. Mer än 50 procent av alla köp som görs i en
fysisk butik börjar online. När butikerna går samman på Locals
blir det lättare att fånga upp kunder som är online och letar.
I Malmö och Helsingborg har Locals arbetat med de organiserade cityhandlarna, men det är i Lund som det nystartade
företaget vill fördjupa sin kunskap kring konsumentbeteenden
och utveckla sin plattform.
För konsumenter i Lund ska det nu vara möjligt att köpa
varor online och få dem hemlevererade inom några timmar.

– Från och med nu kan Lundaborna, utöver kläder och inredning,
handla delikatessprodukter och mat som färsk fisk, ostar, kött
och mycket annat från Locals.
Är utbudet brett och leveranserna snabba kommer cityhandeln bli mer attraktiv än besök på köpcenter eller andra stora
e-handelsaktörer, tror Victor Sandberg.
– Många kunder är numera intresserade av det lokala, och
jag tror att det upplevs som en hög servicegrad när cykelbudet
ett par timmar efter att en beställning lagts kan lämna över
exempelvis handgjord choklad från en av de butiker som anslutit
sig. Den här servicen är en konkurrensfaktor som gör att fler
butiker förhoppningsvis kommer att ansluta sig.
Trots att kunder nu får en ny kanal att e-handla från tror
grundarna av Locals inte att det kommer att bli färre besök
till city, utan tvärtom att butikerna i stadskärnan får skjuts.
– Vi vill bidra till en levande stadskärna. Det är vårt sociala mål.
TIINA MERI

”Vi vill bidra till en levande stadskärna. Det är vårt
sociala mål”, säger Victor Sandberg som studerar
vid LTH och är en av grundarna till Locals.

Det kommer att bli allt
större efterfrågan på den
här typen av smarta lösningar. Det
här är ett väldigt spännande projekt,
helt i linje med vår syn inom SUDes
på stadskärnornas utveckling.
- LOUISE LÖVENSTIERNE, universitetsadjunkt vid Institutionen
för arkitektur och byggd miljö och en av lärarna i hållbar stadsplanering vid det internationella masterprogrammet Sustainable

Foto: Claudio Gandra

Urban Design, SUDes.

Foto: Claudio Gandra

GRUNDARNA AV LOCALS
Victor Sandberg är grundare och VD för Locals. Studerar
vid Industriell ekonomi.
John Elf studerar teknisk fysik med master inom Technology Management vid LTH. Jobbar med marknadsföring och försäljning vid Locals.
Marcus Johansson läste datavetenskap vid Lunds
universitet. Har rollen som chief technology officer,
CTO, vid Locals.
Joel Oredsson är student vid Industriell ekonomi, läser
master inom affär och innovation. Fungerar som chief
operation officer, COO, i Locals.
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Hangout Habitat
- urban vägg för
mötesplatser och
biologisk mångfald
Arkitektstudenten Ludvig Hofsten från LTH återvände nyligen från sitt
utbytesår i Tokyo. För att klara omställningen och den relativa stiltjen i
Sverige deltog han i tävlingen Alla ska få bo – och vann första pris. Hans
förslag Hangout Habitat är tänkt att uppföras på KTH:s campus och är en
urban möbel av träreglar där insekter, växter och människor kan trivas.

Ludvig Hofsten studerar femte året på arkitektlinjen och
har vunnit första pris i tävlingen Alla ska få bo, där studenter
tävlade i att utforma insektsholkar i urban miljö.
Hans förslag Hangout Habitat är ett slags möbel i staden
i form av en trädgårdsvägg som ger plats åt olika livsformer.
När LTH-nytt ringer för att gratulera Ludvig Hofsten befinner
han sig i Marocko, där han är på studieresa och tillsammans med
kurskamrater ägnar sig åt spatiala experiment, eller närmare
bestämt åt att studera djurs och växters lösningar i naturen
och omvandla dem till arkitektur.
VARFÖR EN URBAN MÖBEL SOM GER
BIOLOGISK MÅNGFALD PÅ KTH:S CAMPUS?
– När jag hörde talas om tävlingen hade jag nyss återvänt från
mitt utbytesår i Tokyo. Det är stor skillnad på den intensiva
mångmiljonstaden Tokyo och Sverige, så det var en omställning
och jag var tvungen att sätta tänderna i något. En vecka ägnade
jag mig åt det här förslaget, som ska göra det möjligt att värna
om pollinerande insekter i stadsmiljö.
ÄR DEN SVÅR ATT BYGGA?
– Den borde varken vara komplicerad eller dyr att bygga. Den
är uppbyggd av träreglar.

Hangout Habitat värnar om
pollinerande insekter i stadsmiljö
och är samtidigt en mötes- och
viloplats för människor.

SKULLE DEN KUNNA FÖRVERKLIGAS
OCKSÅ PÅ HEMMAPLAN?
– Ja, det skulle vara kul att göra den på LTH:s campus. Vi kan
ju tala om det när jag kommer tillbaka.
TIINA MERI

LUDVIG HOFSTEN FRÅN LTH VANN FÖRSTA PRIS
I TÄVLINGEN ALLA SKA FÅ BO.
Alla ska få bo arrangerades av Dome of Visions i samarbete med i samarbete med NCC, KTH och Bee Urban
med stöd från Sveriges Arkitekter.
Så här löd juryns motivering till varför första priset gick till Ludvig Hofsten från LTH för förslaget
Hangout Habitat. ”Hangout Habitat har alla förutsättningar att kunna bli ett ’häng’ på KTH:s campus
där insekter, växter och människor kan samspela och
trivas tillsammans.”

Illustrationer: Ludvig Hofsten
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Vi vill visa vad som går att uppnå. Det ligger
någonstans i tredje uppgiften eller samverkanuppdraget. På LTH har vi arkitektur, vi har
byggsidan, vi har kunskap om vattenrening. Och vi har
ju en fin park som borde utnyttjas av många. Det är en
profilfråga för oss att göra området levande och mer hållbart,
att skapa rum för möten mellan människor.
- LTH:S REKTOR VIKTOR ÖWALL
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Campus som
mötesplats
LTH:s campus ska vara en plats för alla. Genom att förtäta med fler
funktioner och samtidigt förbättra områdets gröna värden kan campus
locka fler besökare, resonerar Louise Lövenstierne som undervisar
i hållbar stadsplanering.
Louise Lövenstierne är universitetsadjunkt vid Institutionen
för arkitektur och byggd miljö och undervisar i hållbar stadsplanering vid det internationella masterprogrammet Sustainable
Urban Design, SUDes.
– Jag blir glad att höra om ett arbete som Ludvig Hofstens
Hangout Habitat. Vi som arbetar med hållbar stadsplanering
märker ett ökat intresse för vårt ämnesområde, och det är
verkligen roligt att frågorna kring ekosystem, biodiversitet och
synergieffekter allt oftare tas upp till behandling, säger hon.
En del av Louise Lövenstiernes studenter har, inom ramen
för kursen Urban Recycling, till uppgift att ta fram strategier
och gestaltningsförslag på hur LTH:s campus framöver kan
utvecklas på ett hållbart sätt.
Många förslag handlar om hur man med förtätning och
genom att förstärka grönstrukturens kvaliteter kan berika
området och göra det attraktivt för fler att besöka området,
berättar Louise Lövenstierne.
– För studenterna som arbetar med hållbar stadsutveckling
är det också en poäng att i designprocessen verkligen få zooma

in och arbeta i skala 1:1. Därför bygger studenterna 40 holkar
för fåglar, fjärilar och fladdermöss på campus.
Förbättringen av campus är del av ett samverkansprojekt
mellan LTH, Lunds kommun och Akademiska hus.
– Vi tror att LTH:s campusområde ska vara en plats för
alla. Genom att lägga till fler funktioner kan området bli mer
intressant att besöka för fler. Den intresserade allmänheten kan
framöver hitta holkarna för fåglar, fjärilar och fladdermöss på
campus, säger Louise Lövenstierne.
De här tillskotten ska stärka biodiversiteten och kunskapen
i området kring just artrikedomen bland växter och djur. Bland
annat förskolor och fågelintresserade lär komma hit för att se
på djurlivet och holkarna.
I december håller SUDes masterstudenter sina slutpresentationer i kursen Urban Recycling och ställer ut sina arbeten
i A-huset.
TIINA MERI

SAGT OM HÅLLBART CAMPUS PÅ LTH
”Stråk, platser och parkrum måste förbättras och
utformas på ett skickligt sätt. Kvalitet måste gälla i
allt från det strukturella greppet ner till gestaltningen
av enskilda platser och till materialdetaljer. En möjlig
väg för LTH:s del är att de egna verksamheterna exponeras mer och att nya bostäder byggs för att tillföra
en annan typ av byggnader som ger liv och rörelse
under hela året. Hur den omkringliggande staden
kan integreras i större omfattning är också viktigt.”
Peter Siöström, sammankallande i arbetsgruppen för
hållbart campus och föreståndare vid det internationella
masterprogrammet Sustainable Urban Design, SUDes.
Foto: Johan Persson

Foto: Håkan Kogg Röjder
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Samtalen skapar
band mellan industri
och akademi
Tanken bakom Science and Innovation Talks är att kontaktytorna ska
bli fler mellan industri och akademi, och att nya samarbeten ska leda
till att spjutspetskompetenser utvecklas vidare – till nytta för samhället.
Conny Såthe, forskare vid MaxIV-laboratoriet,
framhöll att forskningsanläggningen är tillgänglig
för företag som behöver göra experiment.

Foto: Håkan E Bengtsson

NANOFORSKNING
När ett material blir mycket litet kan det få helt nya egenskaper.
Nanoteknik handlar om att dra nytta av dessa nya egenskaper
genom att kontrollera materialtillverkning ända ner på atomnivå.
Nanoteknik är mycket brett och omfattar fysik, elektronik, kemi,
biologi och medicin.
Nanotrådarna som tillverkas i Lund är ofattbart små halvledande
strukturer med många möjliga användningsområden. Forskare från
många olika områden samarbetar för att kunna använda nanotrådarna som svar på några av samhällets stora utmaningar som till
exempel hälsa samt säker, ren och effektiv energi.

Foto: Håkan E Bengtsson

MAX IV-LABORATORIET
Max IV är ett slags mikroskop. Men ljuskällan har en energi som är
mycket högre och en stråle som är intensivare än någon annan i
världen. Med synkrotronljusets korta våglängder kan man få syn på
detaljer som annars är omöjliga att se. Den intensiva strålen visar
hur atomer och molekyler binds till varandra och låter oss förstå
mer om livet och materialen. Vid Max IV används olika tekniker:
avbildning, spektroskopi och spridning. Ofta kombineras de.

Bildkälla: MAX IV © Snøhetta

De kallas Science and Innovation Talks, och hålls för
anställda på Tetra Pak i Lund. Syftet med de fördjupade samtalen är att få till stånd möten som leder till nya samarbeten
som kan gagna forskning, företag och omgivande samhälle.
– Våra forskare och professorer ligger i framkanten av sina
respektive forskningsfält och tillhandahåller nytt vetande och
innovationer. Science and Innovation Talks är ett sätt att överföra
kunskap mellan akademin och industrin, säger Viktor Öwall,
rektor för LTH.
I februari hölls det första samtalet under rubriken Science
and Innovation Talks, där LTH-professorn Olaf Diegel berättade
om 3D-printingens möjligheter och svarade på frågor från
intresserade ingenjörer på Tetra Pak.
Det andra av årets fyra samtal handlade om nanoteknologi.
Maria E Messing, biträdande universitetslektor vid Avdelningen
för fasta tillståndets fysik vid LTH, berättade bland annat om
NanoLund – där en stor del av forskningen handlar om att skapa
nya material och nya strukturer – och om framstegen när det
gäller komponenter till moderna datorer och om möjligheter
att skapa billigare och effektivare solceller och LED-belysning.
– I ett nytt och mycket kraftfullt mikroskop kan Lunds
forskare studera hur nanotrådar växer atom för atom. Vi kan
använda kunskapen för att bli ännu bättre på att designa
nanotrådar med avancerad struktur, sade hon.
Christina Isaxon forskar i aerosolteknologi med fokus på
luftens partiklar och vad de gör med hälsan, och hennes budskap i fråga om nanomaterial var att försiktighet måste råda.
Idag är, framhöll hon, kunskapen för begränsad för att det
ska vara möjligt att skapa lagar eller sätta gränsvärden kring
nanopartiklar.

Vid det tredje Science and Innovation Talk berättade Magnus
Larsson, Industrial Liaison Officer vid Max IV, om vilka möjligheter som finns och kommer att finnas för företag att använda
sig av den nya synkrotonljusanläggningen i Lund.
– Framöver väntar vi oss ungefär två tusen användare per år.
Vi är till för dem som kommer hit för att göra experiment, och
vi vill öppna för mer industriell användning av anläggningen,
sade Magnus Larsson.
Runtomkring i världen finns idag omkring 50 synkrotronljusanläggningar. Vid Max IV blir kvaliteten på ljusstrålen högre än
någon annan stans, och experiment kan därför göras på kortare tid.
– Anläggningarna är alltid fullbokade. Så det är ingen risk
att vi blir utan användare, sade Conny Såthe som är anställd
av Lunds universitet och forskar vid Max IV-laboratoriet.
Han framhöll att Max IV ska vara tillgängligt inte bara för
forskare utan också för företag som Tetra Pak:
– Även om vi forskare älskar att uppehålla oss vid strålrören
är det viktigt att vi hjälper er, och att vi breddar användningen
av Max IV så ni kan komma till oss och göra experiment. Om
vi inte svarar på mejl ska ni klaga hos våra chefer.
Annika Olsson, vicerektor med ansvar för samverkan och
innovation vid LTH, avslutade med att uppmana Tetra Paks
anställda att höra av sig om de behöver komma i kontakt med
forskare vid universitetet.
– Jag guidar er gärna. Genom Science and Innovation Talks
hoppas vi inspirera till kontakt med nya områden och med våra
forskare, sade Annika Olsson.
TIINA MERI
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VICEREKTOR BLIR REKTOR
Annika Olsson, vicerektor på LTH, blir ny rektor för Campus
Helsingborg från och med 1 januari 2017.
Annika Olsson är professor i förpackningslogistik och har en
gedigen näringslivsbakgrund från bland annat Tetra Pak och
Alfa Laval. Förutom sin forskning vid LTH har hon även varit
inblandad i flera verksamheter med anknytning till Helsingborg.
Hon är en av de ansvariga för det tvärvetenskapliga Centrum
för handelsforskning och hon sitter även med i styrgruppen
för ReLog, som forskar inom handels- och citylogistik.
– Annika har bidragit enormt mycket till att utveckla LTH
vad det gäller samverkan med det omgivande samhället och
innovationsklimatet. Campus Helsingborg får en fantastisk
resurs och vi önskar Annika all lycka i sin nya roll. Dock innebär
ju inte detta att hon lämnar LTH utan hon har fortfarande
kvar forskning och undervisning vid LTH, säger LTH:s rektor
Viktor Öwall.
YENS WAHLGREN

MER FOKUS PÅ ARBETSMILJÖN INOM HEMTJÄNSTEN
Vår befolkning ökar, människor lever längre och allt
fler äldre kommer i framtiden att vårdas i sina hem.
Men vilka arbetsmiljöutmaningar står vi inför när vården
flyttar hem och någons hem också är någons arbetsplats?
− Inom hemvården står vi inför många arbetsmiljöutmaningar i framtiden. Allt fler kommer att vårdas i sina hem
fram till livets slutskede, vården och omsorgen blir tyngre,
mer avancerad vård måste kunna utföras i hemmet och helt
nya krav ställs på hemtjänstpersonalen, säger Gerd Johansson,
professor i arbetsmiljöteknik vid Designvetenskaper, LTH. Med
en finansiering på 5,8 miljoner från FORTE är hon projektledare
för ett fyraårsprojekt som ska förbättra arbetsmiljön inom
hemtjänsten.
Hemtjänsten är en kvinnodominerad bransch med höga
sjuktal, hög personalomsättning och ibland svårigheter att
rekrytera personer med rätt kompetens.
− För att möta dessa utmaningar har arbetsmiljön en nyckelroll, säger Gerd Johansson.
Arbetsmiljöforskarna vid LTH ska tillsammans med KTH och
Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet fokusera på
arbetsplatser inom vård- och omsorgsområdet i fyra kommuner
och i en privat verksamhet.
Forskarna vill koppla ihop de deltagande verksamheternas
egna upplevelser av vilka problem de ser i arbetsmiljön med
den senaste arbetsmiljöforskningen för att skapa en hållbar
hemtjänst med lägre sjukfrånvaro och bättre framförhållning
i framtiden.

JESSIKA SELLERGREN

Foto: Microsoft

ÅRET SOM IT-TJEJ
LTH-studenten Elin Bäcklund, som studerar till
civilingenjör i teknisk fysik med specialisering
mot programvara, utsågs av företaget Microsoft
till ”Årets IT-tjej” år 2016. Under sin studietid
har Elin Bäcklund bland annat engagerat sig
för att kvinnor ska nå tekniskt tunga roller
inom programmering och IT-relaterade yrken.

HAR DET BLIVIT MÅNGA
FÖRFRÅGNINGAR OM ATT FRAMTRÄDA?
– Ja, jag har till exempel besökt skolor och hållit presentationer för
och talat med unga tjejer som går i åttan om programmering och
varför de ska intressera sig för det.

EXTREM RACERBIL KÖRDE RUNT SJÖN SJÖN
Lund Formula Student visade – i syfte att rekrytera nya medlemmar
i teamet – upp den senaste racerbilen som designats och byggt av
studenter vid LTH.
Medan bilen, inte utan oväsen, cirkulerade kring sjön Sjön svarade
medlemmar i Lund Formula Student, LFS, på frågor om projektet där ett
fyrtiotal studenter nu lägger ned avsevärd tid på att bygga en ny, extrem
racerbil.
Formula Student finns i flera länder och vid omkring 500 universitet i
världen. Huvudsyftet är att få fram bättre ingenjörer genom att låta studenter
utveckla och bygga bränslesnåla racerbilar.
I de årliga tävlingarna får lagen poäng inte bara för hur snabbt de kör
utan också för hur bränslesnåla fordonen är. Bilen som i år byggs av
LTH-studenter kommer att drivas på etanol.
TIINA MERI

HUR KAN DET BLI FLER TJEJER VID CIVILINGENJÖRSUTBILDNINGEN I DATATEKNIK OCH ANDRA TEKNISKA
UTBILDNINGAR?
– Fler personer i allmänhet måste förstå vad programmering är, och
programmering måste introduceras tidigare i skolan. Det gäller
att bygga på värden som tjejer uppskattar och visa att de yrken
som utbildningen leder till är yrken också för tjejer. Sedan måste
företagen integrera jämställdhetstänk och jämställdhet i sin kultur.
Företagen måste se till att få en kultur som gör att tjejer vill stanna.
VAD HAR DU LÄRT DIG?
– Jag har faktiskt blivit ännu mer engagerad i frågan. Jag har märkt
hur viktigt det verkliga mötet är och att det är i interaktionen med
andra som det går att tydliggöra hur roligt det är med programmering. Många tjejer har hört av sig efter att vi träffats och ställt
frågor. Det är ett gott tecken på att deras intresse har väckts.
TIINA MERI
Foto: Kraftringen
Basel Taleb.

ÄLDRE PROMENERAR MER
OM DE FÅR UTFORMA SINA KVARTER
Att involvera äldre och personer med funktionsnedsättningar i förbättringsarbetet av gångmiljön i deras egna kvarter är inte kostsamt
i kronor räknat, men det ger en varaktig positiv effekt. Det visar en
avhandling där två stadsdelar i Kristianstad, ett med och ett utan
brukarmed-verkan i planeringen av gångmiljön, följts under tio års tid.
Berglind Hallgrímsdóttir visar i sin avhandling A ten-year development
of accessibility in the outdoor environment – Municipal challenges and
older people’s perception att de äldre i stadsdelen med brukarmedverkan
promenerade mer och deltog i fler aktiviteter jämfört med de äldre i
stadsdelen där arbetet med gatumiljön löpte på som vanligt.
Åtgärderna som de äldre själva föreslog var inte kostsamma. Det
handlade bland annat om att jämna till trottoarer, fasa av kantstenar,
sätta ut bänkar, separera fotgängare och cyklister, enkelrikta vissa gator
och sänka hastigheten till 30 kilometer i timmen.
För att den positiva effekten ska bestå räcker det inte med punktinsatser: En kontinuerlig utvärdering av gångmiljöernas tillgänglighet
behövs, där kommunernas trafikplanerare tar fasta på att integrera
brukarna i det dagliga arbetet.

SYRISK INGENJÖR LANSERAR TEKNISK PARLÖR
Energiingenjören Basel Taleb kommer från Hama-provinsen i Syrien och
anlände till Skåne för två år sedan. Han är nu en av 15 civilingenjörer
från Syrien som har blivit studenter på LTH för att bygga ut sin examen
med svenska högskolepoäng och intensivlära sig svenska. Det är en
ettårig uppdragsutbildning för att stötta nyanlända akademiker.
Basel Taleb talar redan flytande svenska, men när han kom ut på
praktik insåg han att språkkunskaperna inte räckte till i yrkeslivet.
Vad heter ångpanna, forcerad dragfläkt, frånskiljare, sekundär
överhettare eller nätstation på arabiska?
Basel Taleb fick fråga kollegor, och samlade på sig fler och fler ord
och tänkte att han inte kan vara den enda nyanlända ingenjören som
har svårt med de tekniska begreppen på svenska. Därför började han
skriva en språkparlör för energibranschen. En ordlista för nyanlända
från Mellanöstern där fackuttrycken är skrivna på svenska, engelska
och klassisk arabiska. Till slut blev det runt 1 000 ord uppdelade i
tre större listor: produktion, distribution och hållbarhet.
Parlören lanserades på en jobbmässa för nyanlända på Slagthuset
i Malmö i oktober.

JESSIKA SELLERGREN

YENS WAHLGREN

21

NOTISER

NOTISER

20

Foto: Tiina Meri
LTH-studenter utvecklar och bygger bränslesnåla bilar.

FORSKARNA RESTE MAST I HYLTEMOSSA
För att mäta hur skogen, växthusgaser och luftburna partiklar
samverkar och påverkar klimatet har forskare vid Lunds universitet låtit resa en 30 meter hög mast i skånska Hyltemossa.
De europeiska nätverken Actris och Icos – som driver partikelmätningar respektive mätningar när det gäller koldioxid och
andra gaser i atmosfären – har ingått ett avtal om att så långt
möjligt samarbeta för att bilda en effektivare infrastruktur i
Europa för mätningar av ett förändrat klimat. Som ett led i detta
flyttades en av de tre Actrisstationerna i Sverige – fältstationen
i skånska Vavihill – 18 kilometer till Icosstationen Hyltemossa,
som är en skogsstation. Där restes en 30 meter hög mast.
Avdelningen för kärnfysik och Institutionen för Naturgeografi
och ekosystemanalys vid Lunds universitet kommer på skilda
höjder av masten att bygga olika insamlingssystem som gör
det möjligt att mäta utsläpp och upptag av växthusgaser, andra
gaser och partiklar.
– Vi vill veta hur ett förändrat klimat och växthusgaser samverkar
med partiklar i skogen och hur detta i sin tur påverkar klimatet,
säger Adam Kristensson som är universitetslektor vid Avdelningen
för kärnfysik vid LTH och operativ ledare för Vavihillstationen.
Skogen släpper ut gaser från blad och barr, och dessa gaser bildar senare nya nanopartiklar som ett par dygn senare
påverkar klimatet.
– Vi vill också veta hur södra Sverige påverkas av föroreningar från kontinenten. Luftburna partiklar påverkar hälsan hos
den svenska befolkningen på ett negativt sätt. Med den nya
masten kommer forskarna att nå över granarnas trädkronor
och fritt kunna mäta inflödet av partiklar från andra länder,
säger Adam Kristensson.
TIINA MERI
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Var med och forma Malmö
-jobba hos oss!
Vill du jobba som samhällsbyggare i världens fjärde mest innovativa stad?
Välkommen till Malmö! En stad för möten, mångfald och möjligheter. Malmö växer kraftigt och nästan hälften
är under 35 år. Vi har utvecklingsmöjligheter och spännande utmaningar för dig som gillar ansvar, höga krav
och som vill göra skillnad. För oss är det viktigt att kunna förena arbetsliv och privatliv, bra balans är en förutsättning för att vara en engagerad och kreativ medarbetare. Vi tror att du som söker dig till oss vill vara med
och bygga vidare på en av Sveriges mest dynamiska städer.
Följ oss på Facebook!
www.facebook.com/jobbaimalmostad
ANNONSER

ENGINEERING
GENIUS WANTED!
CARE TO JOIN?
At Tetra Pak we share a vision to make food safe and available, everywhere.
To do this we need smart people. People like you, who want to work with people like us. Determined to
come up with some of the brightest ideas on the planet. As the largest food processing and packaging
company in the world, with more than 5 000 patents, we constantly push the limits.

Care to join? Go to www.tetrapak.com to see how you fit in.

Foto: Erik Andersson

Roboten Hobbits samspel med äldre,
i deras egen hemmiljö, har studerats
av forskaren Susanne Frennert.

Robotar utvecklas med
felaktig bild av äldre användare
Susanne Frennert, nydisputerad forskare vid Institutionen för designvetenskaper vid LTH, tror att robotar kommer att bli fler och mer självklara i
framtidens hem. Det gäller både fysiska robotar och sådana likt Siri i
telefonen. Om användarna involveras redan i designprocessen kan robotar
bli ett bra komplement till mänsklig hjälp för äldre i framtidens hemvård,
förutspår hon.
Något Susanne Frennert i sin forskning har kommit fram
till att äldre personer är mycket mer kräsna än vad tillverkarna
av robotar för äldre tror.
− De äldre vill veta vad robottekniken kan göra för dem och
är inte intresserade av en hjälpande robot i hemmet om den
inte tillför något vettigt, säger Susanne Frennert, som menar
att många tillverkare har en syn på äldre som passiva mottagare
och att den stereotypen av äldre styr hur robotarna utvecklas.
Roboten Hobbit ska fungera som stöd, kommunikationshjälpmedel och sällskap för äldre. Tre veckor i taget bodde
Hobbit hos de äldre användarna medan Susanne Frennert
studerade samspelet. Vad som framkom är att roboten ofta
användes mer som underhållning än som ett praktiskt stöd.
Hobbit visade sig dessutom vara lite otymplig och ha svårt att
navigera i ett vanligt hem med mycket möbler, saker och besök.
− I vardagen flyttar man på möbler och barnbarn kommer
på besök. Då stämmer inte de digitala kartorna som roboten

navigerar efter och det kan bli svårt för den att plocka upp
saker från golvet eller larma om någon har fallit, säger Susanne
Frennert.
Tidigare studier av robotar har gjorts utanför den kontext
de egentligen ska befinna sig i. Man har testat dem med
användare i labbmiljöer, men inte i vardagliga sammanhang.
I hemmet finns möbler, trösklar, mattor, ljusreflektioner från
lampor och mycket kringaktiviteter som Susanne Frennert
menar att utvecklare sällan tar hänsyn till i labbet.
− Robotarna bör ha mer artificiell intelligens och lära sig
förstå människans mönster och när det är lämpligt att störa
och inte. Det är inte alltid läge att roboten påminner om att
det är dags att ta medicin. Har man besök hemma kanske man
inte vill bli störd. Robotens timing måste helt enkelt funka.
JESSIKA SELLERGREN
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Det skall vi fira
– Lunds universitet
350 år!

Jubileumssymbolen
Grunden i jubileumslogotypen och mönstret är jubileumssym
bolen, som består av siffran 350 med en liten sfinx på (se bild).
Sfinxen är en mytologisk varelse med ett lejons kropp och en
människas huvud. Lunds universitets huvudbyggnad kröns av
fyra bevingade sfinxer.

Från den 19 december 2016 till 28 januari 2018 firar Lunds universitet
sitt 350-årsjubileum. Firandet pågår i över ett år för att uppmärksamma
grundandet i december 1666 och själva invigningen i januari 1668.
LTH blev långt senare en del av universitetet. Idag är vi stolta över att
vara den största fakulteten med nära 10 000 studenter och 1600 anställda.

Lunds universitet – Regia Academia Carolina* grundades främst
av två skäl. Dels för att det ansågs finnas ett behov av ett
högre lärosäte i Götaland, dels som ett led i den så kallade
försvenskningen av de landskap som Danmark förlorat till
Sverige vid freden i Roskilde 1658 – Skåne, Blekinge och
Halland.
På grund av förseningar gällande leverans av kläder och
ämbetsemblem (så kallade insignier) till det nya universitetets
professorer, ägde den formella invigningen inte rum förrän
den 28 januari 1668. Från början hade Lunds universitet bara
fyra fakulteter: teologiska, juridiska, medicinska och filosofiska.
UNIVERSITETET VÄXER
Vid grundandet hade Lunds universitet inga egna lokaler. Men i
slutet av 1600-talet donerade kung Karl XI Kungshuset till lärosätet och det blev därmed universitetets första huvudbyggnad.
Under 1700-talet fick universitetet ett stort uppsving. Fler
professurer inrättades och antalet studenter ökade. På 1800-talet
fortsatte tillväxten och moderniseringen av universitetet. Staten
övertog det ekonomiska ansvaret och mot slutet av århundradet
fick vi för första gången en handfull kvinnliga studenter.
På 1800-talets slut delades också den filosofiska fakulteten
upp i en humanistisk och en naturvetenskaplig fakultet. 1882
invigdes den nuvarande huvudbyggnaden, Universitetshuset.
Det tog nästan 100 år innan de samhällsvetenskapliga ämnena
1964 bröt sig ur den humanistiska fakulteten och bildade en
egen fakultet. Några få år senare, 1969, blev Lunds Tekniska
Högskola, LTH, universitetets tekniska fakultet. Senare har också
Ekonomihögskolan och den konstnärliga fakulteten bildats.

*Regia Academia Carolina – Kungliga Karolinska Akademin.
Universitetet grundades under Karl IV:s förmyndarregering
med drottning Hedvig Eleonora i spetsen.
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UNIVERSITETET IDAG
År 1900 fanns det bara 1 000 studenter i Lund, en liten elit som
utbildades till högre statliga tjänster som präst, lärare, läkare
och jurist. Idag har Lunds universitet över 40 000 studenter
och vi är en av Skandinaviens största institutioner för forskning och utbildning inom ekonomi, humaniora och teologi,
juridik, konst, musik och teater, medicin, naturvetenskap,
samhällsvetenskap och teknik.
JOHANNE ELDE

Grundregeln är att jubileumssymbolen aldrig får användas
fristående – den ska alltid användas i den cirkelformade
jubileumslogotypen (se bild) eller tillsammans med Lunds
universitets logotyp, här kallad dubbellogotypen (se bild).
Anledningen är att det annars inte framgår att symbolen gäl
ler Lunds universitet. Undantag kan ibland förekomma när det
gäller profilprodukter och vepor (se sidan 18 och 20).

Jubileumssymbolen.

Det nuvarande universitetshuset
invigdes 1882.

Jubileumslogotypen.

Dubbellogotypen.

Lunds
universitet
350 år
Jubileumssymbolen

Grunden i jubileumslogotypen och mönstret är jubileumssym
bolen, som består av siffran 350 med en liten sfinx på (se bild).
Sfinxen är en mytologisk varelse med ett lejons kropp och en
människas huvud. Lunds universitets huvudbyggnad kröns av
fyra bevingade sfinxer.

Jubileumssymbolen.

Grundregeln är att jubileumssymbolen aldrig får användas
fristående – den ska alltid användas i den cirkelformade
jubileumslogotypen (se bild) eller tillsammans med Lunds
universitets logotyp, här kallad dubbellogotypen (se bild).
Anledningen är att det annars inte framgår att symbolen gäl
ler Lunds universitet. Undantag kan ibland förekomma när det
gäller profilprodukter och vepor (se sidan 18 och 20).

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 6 – 12 MARS
Under den första av de vetenskapsveckor som
förgyller jubileumsåret ställer vi oss den svåra frågan:
Blir världen bättre? Diskussionen kommer att föras
på många plan och i många sammanhang.

Studenter och anställda, gamla och
unga, alumner, samarbetspartners
Dubbellogotypen.
och vänner till universitetet
– alla
är välkomna.
Peder Winstrup

Återupplev Lund

Utställningar under jubileet

HEMVÄNDARHELG FÖR ALUMNER
Hemvändarhelgen är till för alla alumner vid Lunds
universitet som vill återse Lund i glansen av 350-årsjubileet. Du bjuds här in till ett stort urval av festliga
programpunkter som andas studentikosa minnen,
exklusiv sittning och underhållning.

PEDER WINSTRUP OCH KONSTEN
21 DECEMBER 2016 – 26 FEBRUARI 2017
Ta chansen att ta del av konstverk från Lunds
universitets konstsamling som normalt inte visas
för allmänheten.

DET HÄNDER UNDER HELGEN
Alumnmiddag på Grand Hotel: Trerätters middag
och underhållning på Grand tillsammans med andra
alumner från Lunds universitet.
Återupplev studentlivet: Hälsa på hos din nation,
fika med din kår och ta en tur längs minnenas aveny
i AF-borgen.
Alumnfrukostar och spännande föredrag: Lär
dig mer om aktuell forskning och aktuella projekt
vid universitetet.
Guidade visningar och turer: Ta chansen att gå
på någon av våra guidade visningar på universitetet
och i Lunds stad.
Formell inbjudan till alla alumner och det fullständiga programmet skickas ut i början av 2017.

GÅ MED I ALUMNNÄTVERKET
PÅ WWW.LU.SE/ALUMN

Vetenskapsveckorna
Universitetet arrangerar fem vetenskapliga
temaveckor under 2017.

Invigning 19 dec 2016
Jubileumslogotypen.

Foto: Kennet Ruona

PEDER WINSTRUP
6 MAJ – 31 JANUARI 2018
Ta del av den fascinerande historien om Peder Winstrup
– initiativtagare till grundandet av Lunds universitet och
biskop i Lund under fyra decennier på 1600-talet. Vid
en planerad gravöppning 2015 upptäcktes att hans
kvarlevor var mycket välbevarade och att han kunde ge
oss en unik inblick i 1600-talets liv och kultur.
WINSTRUPS VÄXTER
6 MAJ – 17 SEPTEMBER
I Botaniska trädgården visas en utställning med bilder på
Winstrups kista och de växtlämningar som hittats. Du
får även en guidad tur runt i trädgården.
”DIT VINDARNA BÄR” – KONSTUTSTÄLLNING
20 MAJ – 17 SEPTEMBER
Här visas bland annat konstverk av några av de mest
namnkunniga konstnärer som har verkat på skolan
sedan starten 1995.

DET DIGITALA SAMHÄLLET 24 – 30 APRIL
Under veckan diskuterar vi frågor kring hur digitaliseringen påverkar våra liv och vår värld. Det blir aktiviteter
och intressanta föredrag med framstående forskare
som diskuterar vårt nutida och kommande samhälle.
HÅLLBARHETSVECKAN 15 – 20 MAJ
En vecka i maj du inte vill missa. Värdens mest
framstående forskare diskuterar och visar upp
forskning kring klimat, energi och hållbarhet.
DEN FANTASTISKA HJÄRNAN 4 – 10 SEPTEMBER
Hjärnan formar våra tankar, skapar känslor och lagrar
minnen. Under denna vetenskapsvecka fokuserar
vi på frågor kring kroppens mest fascinerande del.
FRAMTIDENS UNIVERSITET 16 – 22 OKTOBER
Vilken roll kommer en högre utbildning att ha i
framtiden? Vi diskuterar och fokuserar på framtidens
universitet.

Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Jubileumskurs – för dig
som vill veta mer om
det mesta
Här har du en unik chans att få inblick
inom en hel del av Lunds universitets
framstående forskning.
Toppforskare kommer här att lyfta fram det senaste
inom vetenskap och kunskap på ett underhållande sätt.
Kursen är öppen för alla mellan 5–99 år och
kommer att ske på vardagskvällar mellan 19– 20
på olika platser i Lund, samt vid utvalda tillfällen
i Malmö.
PRIS OCH EXAMENSBEVIS
Vid varje föreläsning tilldelas deltagare en examensbok och får en stämpel i sin bok. De deltagare som
gått på en föreläsning från varje universitetsfakultet
– totalt nio stycken – kommer vid en officiell ceremoni
i januari 2018 att tilldelas ett examensbevis av rektor
Torbjörn von Schantz. Deltagarna som gått på flest
seminarier har möjlighet att vara med i utlottningen
av ett hemligt pris.
FÖRSTA FÖRELÄSNINGEN
”Konsten att njuta” är rubriken på första föreläsningen, som hålls av kemiprofessorn Ulf Ellervik.
Onsdag 18 jan kl 19 – 20 i Universitetshusets aula.

Kulturveckorna
Två speciella kulturveckor fyllda med musikframträdanden, konstutställningar och kulturaktiviteter för alla åldrar:
LIVE I LUNDAGÅRD 8 –14 MAJ
KONST I TID OCH RUM 11–17 SEPTEMBER

LÄS MER OM
JUBILEUMSKURSEN
OCH JUBILEET PÅ
WWW.LU.SE/350
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Framtidens plast kan
tillverkas av koldioxid
Plast är passion för Ellen Palm sedan många år. Nu har hon blivit
LTH-doktorand och verkar inom ramen för forskningsprogrammet
STEPS, som har målet att påskynda samhällets omställning till hållbar
tillverkning och användning av plast.
När Ellen Palm blev doktorand med uppgift att gå i närkamp
med ämnet framtidens plast – eller hållbar plast – gick flytten
söderut från saltstänkta Göteborg.
Inom ramen för det fyraåriga forskningsprogrammet STEPS
samarbetar ett tjugotal forskare – de flesta från Lund – med
företag och industripartners för att bidra till och påskynda
samhällets omställning till hållbar tillverkning och användning
av plast. Ellen Palm är en av dem:
– Det är en rolig blandning, forskarna har sin bakgrund inom
biokemi, kemiteknik, hållfasthetslära, statsvetenskap, design
och 3D-printing och vrider på frågorna från olika perspektiv.
Intresset för plast har följt Ellen Palm sedan hon för tio år sedan
seglade i Söderhavet och såg mängder av skräp i paradisiska miljöer.
Häromåret tog hon och två vänner initiativ till Plastfri november, ett slags test och opinionsbildande projekt där deltagarna
levde utan att köpa plast i en månad.
– Idén föddes när jag gjorde mitt exjobb på LTH. Jag har
svårt att göra en sak åt gången och kände att det blev för
enformigt att bara skriva uppsats. Eftersom jag och vännerna
pratade plast, resurseffektivitet och matsvinn hela dagarna
kom vi fram till att vi ville testa hur det var att leva utan plast.
Skälet var, säger Ellen Palm, inte att visa att ”plast är dåligt”
utan att undersöka hur det går att avfallsminska.
– Vi började med en hemlig sajt, men intresset från vår
omgivning var så stort att vi startade en Facebooksida och
ett Instagramkonto.
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Alternativen till plast är
ofta sämre för miljön – plast
produceras energieffektivt,
den håller länge och är lätt, vilket är en
fördel i transportsammanhang. Plast är
kort och gott ett fantastiskt material på
många sätt. Men det ska inte överanvändas, det är ett problem att plasten
tillverkas av olja och hamnar i naturen.
- ELLEN PALM

Under 2016 utökades Plastfri november och blev föremål för
ett samarbete med både miljöförvaltningen i Göteborg och
Supermiljöbloggen, en sajt som förmedlar aktuella nyheter
om miljö och klimat. Till Supermiljöbloggen har Ellen Palm
ytterligare en koppling – hon och vännen Vera Telemo driver
Supermiljöpodden, som sedan ett år tillbaka kommer ut
varannan vecka.
När det gäller hållbar produktion och användning av plast
– framtidens plast – vad ser hoppfullt ut?
Inom STEPS kommer ett spår att handla om hur koldioxid
kan omvandlas till kemikalier som i sin tur blir grund för plasttillverkning.
Just nu tittar Ellen Palm och doktorandkollegan Alexandra
Nikoleris på hur olika nätverk och forskargrupper argumenterar
kring koldioxidanvändning – om växthusgasen koldioxid ska
tas tillvara för att tillverka plast, bränsle eller energilagring. En
annan möjlighet som idag diskuteras är att använda koldioxiden
för att minska avfallsmängder inom stålindustrin.
– På sikt ska vi göra en uppföljning och se vilka öar av idéer
och visioner som fick fäste och förverkligades, om några. Mitt
intryck är att forskarna ofta är väldigt drivande och att de är
övertygade om att just deras linje är den rätta, säger Ellen Palm.
TIINA MERI

STEPS / SUSTAINABLE PLASTICS AND TRANSITION PATHWAYS
Inom STEPS – ett forskningsprogram finansierat av stiftelsen Mistra – pågår nu jakten
på framtidens plast. ”Om något år vill vi börja designa processer för omvandling av
koldioxid till kemikalier”, säger Rajni Hatti-Kaul, professor i bioteknik vid LTH och
programchef för forskningsprogrammet.
Enligt Rajni Hatti-Kaul är fördelen med koldioxiden att en växthusgas tas tillvara och
att markanvändning för produktion av biomassa kan undvikas.
Foto: Privat
Ellen Palm.

Foto: Shutterstock

Plus på
pedagogiken

Att bara köpa
utsläppsrätter
är ingen lösning
i klimatfrågan
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Frågan om pedagogisk utbildning är levande på LTH sedan
många år. Det säger Annika Mårtensson, prorektor vid LTH
och professor i konstruktionsteknik, i en intervju i Ingenjören,
apropå krav på bättre pedagogisk förmåga bland personal
inom svenska universitet och högskolor.
För att kunna rekryteras till en professorstjänst vid LTH krävs
i regel tio veckors pedagogisk utbildning. Annika Mårtensson
slår i intervjun ett slag för ETP, Excellent Teaching Practitioner,
en modell som använts vid LTH sedan 2001 och premierar
färdigheter i pedagogik.
”Det är en rätt omfattande process och brukar vara fem–sex
lärare per år som blir godkända. Vi har i dag runt 100 lärare
som genomgått modellen – av sammanlagt ungefär 600.”
Enligt prorektorn vid LTH är huvudsaken dock att pedagogiska
samtal är en naturlig del av arbetet för en majoritet av lärarna.

Foto: SIEC 2016 Secretariat
Lars J Nilsson.

Foto: Johan Bävman

Idén om en fossilfri fordonsflotta i Sverige låter på ett ytligt
plan lovvärd men är inte ett värdefullt bidrag till lösningen av
de globala klimatproblemen.
Det hävdade John Hassler och Per Krusell, båda professorer vid Institutet för Internationell ekonomi vid Stockholms
universitet, på DN Debatt den 21 september.
Lars J Nilsson och Max Åhman, professor respektive docent i
Miljö- och energisystem vid LTH, skrev tillsammans med företrädare för Stockholm Environment Institute raskt en replik där de
underströk att fossilfri fordonsflotta inte bara handlar om minskade
koldioxidutsläpp och att sektorsvisa mål och strategier är nödvändiga
för att nå nollutsläpp på längre sikt inom både transportsektorn
och basindustrin.
De invände också mot synen att uppköp av utsläppsrätter är den
rätta vägen när Sverige försöker hindra den globala uppvärmningen:
”Att annullera utsläppsrätter hjälper oss inte att exempelvis
utveckla hållbara städer och transportsystem. Det bidrar inte
heller till Sveriges långsiktiga ekonomiska utveckling och tekniska kunnande.”

LARS J NILSSON, VARFÖR VAR DET VIKTIGT ATT SVARA?
– Det här är en återkommande debatt. Jag ser det som ett
problem att perspektivet som de här forskarna företräder får
relativt stor uppmärksamhet jämfört med andra perspektiv.
VAD ÄR PROBLEMET MED SLUTSATSEN ATT
KLIMATPROBLEM LÖSES MEST EFFEKTIVT
GENOM ATT KÖPA UPP UTSLÄPPSRÄTTER?
– I mitt tycke är det märkligt att de båda professorerna bortser
från all forskning och kunskap från alla andra discipliner.
De bortser bland annat från den kunskap som finns kring
innovationssystem, inlåsningseffekter, teknisk och industriell
utveckling.
HUR VET DU ATT INNOVATIONER I
SVERIGE KAN SPELA ROLL?
– Det är svårt att på förhand mäta och leda i bevis att ökat
tekniskt kunnande i ett land som Sverige kommer att leda
till framsteg på klimatområdet också i andra länder. Det
handlar om komplexa skeenden och vi kan inte idag fullt
ut veta nyttan med att gå före. Men vi har faktiskt lovat att
göra det inom ramen för de internationella klimatavtalen.

Verka för storskalig spridning
av solenergi i Sverige
”Utan långsiktiga och tydliga regler, och utan kundvänliga
affärsmodeller, finns inte förutsättningar för nytt företagande
inom solel, och vi kommer då inte heller att få storskalig spridning
i Sverige. Det vore olyckligt med tanke på de arbetstillfällen som
kan skapas och de stora miljövinster som går att göra.”
Lars Bengtsson, professor i Industriell ekonomi vid LTH, skriver
tillsammans med Jessica Lagerstedt Wadin, forskare i Industriell
ekonomi vid LTH, och doktorandkollegan Kajsa Ahlgren en
debattartikel i SvD Näringsliv att det behövs fler aktörer på

solenergimarknaden för att skapa legitimitet, konkurrens och
lärande inom området – så att omställningen kan ta fart. Att
politiken ger långsiktiga spelregler, och att företagen erbjuder
kunderna trygga och enkla lösningar, underlättar spridningen
av förnybar el.
”Förebilder och inspiration går att finna i andra länder och
hos en del nya, innovativa svenska företag i branschen”, skriver
de tre i debattartikeln.

TIINA MERI

Utbildningar av hög klass är centrala
för Sveriges konkurrenskraft
”Lyckas vi inte attrahera, behålla och utbilda våra studenter till dagens och
framtidens arbetsmarknad innebär det ett allvarligt problem för våra globalt
konkurrensutsatta teknikföretag och för hela Sveriges tillväxt och framtid.
Stoppa urholkningen av utbildningsprislapparna och rusta oss istället för framtida
utmaningar och möjligheter.”
Viktor Öwall, rektor för LTH tillsammans med 16 dekaner och rektorer inom
teknik och naturvetenskap i en debattartikel i Upsala Nya Tidning, UNT.
Foto:Mikael Risedal

Foto: Tiina Meri
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Systrar med
engagemang
Äldst av de två är Madeleine Serenhov, som studerar femte
och sista året vid civilingenjörsprogrammet i informations- och
kommunikationsteknik på LTH och är projektledare för 2016
års Open Hack, ett humanitärt hackathon som äger rum på
Ideon i Lund i december.
Louise Serenhov, som tillsammans med två vänner startat
företaget Dooify, är två år yngre. Hon läser psykologi i Stockholm – just nu har hon studieuppehåll från LTH där hon går
samma utbildning som sin storasyster.
Och delvis tycks de två gå i samma fotspår, vara samma andas
barn. För som universitetsstuderande har de båda velat testa
sina gränser och förmågor och engagerat sig i olika projekt.
– Grundtanken med Dooify handlar om att vi behöver mötas
mer i samhället, säger Louise Serenhov.
Sajten Dooify har i dagsläget omkring ett tusental medlemmar som erbjuder 250 tjänster, och en bärande tanke är enligt
Louise Serenhov att allas tid är lika mycket värd.
– Om jag lär dig att spela tennis i 60 minuter har jag tjänat
en timme som jag sedan kan använda till att boka in en tjänst
från en annan medlem. Det här är en tjänst som är till för
människor som vill ge av sin tid och lära ut åt andra.
För närvarande drivs Dooify inte som ett kommersiellt
projekt, utan som ett slags hobby, berättar Louise Serenhov. I
september tog grundarna dock fram en version som riktar sig
till organisationer, och på gång är även en tjänst som hjälper
elever att sprida kunskap inom skolor.

MADELEINE SERENHOV
OM HUMANITÄRT HACKATHON
Madeleine Serenhov deltog under fjolårets Open Hack i en
grupp som tog fram en lösning ägnad att underlätta för
nyanlända. Gruppen vann pris i kategorin Best Experience
Public Service.
Enligt Madeleine Serenhov behövs inte bara ”de värsta
programmerarna” under ett hackathon.
”Det behövs mycket mer kunskap än så för att ett projekt
ska gå ihop. Alla med en drivkraft och vilja att påverka kan
bidra på ett eller annat sätt.”

Ivern att förbättra för andra delar hon med Madeleine, som ägnat
en hel del studietid åt engagemang inom ramen för organisationer –
senast Ingenjörer utan Gränser som är initiativtagare till Open Hack.
– Mitt engagemang vaknade under studietiden, för på LTH
möttes vi av ett smörgåsbord av möjligheter, och på universitetet
var det plötsligt möjligt att påverka och uträtta något på riktigt,
säger Madeleine Serenhov.
De senaste fem åren har non lagt ner många timmar i IAESTE,
en internationell ideell organisation som arbetar med betalda
praktikutbyten världen över. Det har gett henne känslan av
att vara del i en stor internationell familj.
– Ska man åka iväg ska man göra det helt själv. Då får man
ut så mycket mer både av kulturen och av sig själv.
Madeleine Serenhov har varit på praktik och pluggat utomlands vid ett flertal tillfällen – i Sydkorea, Kina, Chile, Ecuador
och USA. Efter studierna blir det kanske ännu en utlandspraktik.
– När jag stöter på utländska praktikanter eller utbytesstudenter här i Sverige öppnar jag mer än gärna dörrarna till mitt
hem. Jag måste ge tillbaka av allt gott jag fått av andra där ute.

Foto: Alexandra Serenhow
Madeleine Serenhov är LTH-student och numera
projektledare för Open Hack – Coding for Humanity.

MADELEINE SERENHOV OM ENGAGEMANG
”Open Hack visar att man inte nödvändigtvis behöver ge
sig ut på en volontärresa för att göra en insats. Att bidra
med sin kunskap är ett bra sätt att påverka på distans.
Jag har engagerat mig i IAESTE de senaste fem åren
eftersom jag vill se betydligt fler ingenjörer åka på internationell praktik under sin studietid. Det man får med sig
tillbaka hem är ovärderligt.
Det farliga med att engagera sig i något som man brinner
för är att man lägger ner för mycket tid och låter det gå
ut över annat, som skolan och tentor. Å andra sidan är
detta engagemang också vad som gör att ett projekt blir
bra, att ge 120 procent.”

OPENHACK
Open Hack – Coding for Humanity samlar frivilliga som
kodar liksom representanter från biståndsorganisationer
och företag. Genom frivilligarbete – och med hjälp av
öppen källkod – tar deltagarna fram lösningar som kan
underlätta vid bland annat katastrofer och humanitära
kriser runtom i världen. Sponsorer är bland andra Microsoft,
Axis och Accenture.

När Louise Serenhov reflekterar över vilka erfarenheter
det gett att under studietiden starta ett företag handlar det
om att ge sig ut i det okända och axla nya, obekanta roller
och hitta kraften att driva saker från start till mål.
– Det är en liten hunger man har inom sig. När
man väl börjat vill man göra mer och fortsätta
att utvecklas och växa.
Hur det kan sluta?
– När jag drömtänker… då har jag
skapat något nytt, en organisation
eller ett företag som gör skillnad.

LOUISE SERENHOV OM ENGAGEMANG
”Jag brukar vara volontär på Vegomässan i Stockholm,
inom Youth for Understanding, YFU, (ett personal- och
volontärbaserat nätverk för kulturutbyten) och är nu
mycket engagerad i företagande. Jag vill inte missa
Open Hack eftersom min syster är drivande där och det
är ett fantastiskt engagemang. I framtiden vill jag ägna
mig mer åt miljöfrågor.”

TIINA MERI

DOOIFY
Dooify.com är en plattform där människor kan mötas för
att dela med sig av upplevelser och kunskap. Allt sker
med tid som valuta. Tjänsten syftar till att bygga möten
och broar mellan kulturer, generationer och människor
med olika social bakgrund.

Foto: Alexandra Serenhow
Louise Serenhov är en av grundarna till företaget Dooify.
Foto: Eva Serenhow
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Arbeta systematiskt
för att minska antalet
bränder i bilar och
skolbyggnader
Vid LTH bedrivs forskning kring tekniska åtgärder för att begränsa och
förebygga anlagda bränder i skolor och bilar. Fortfarande kan kommuner
göra mer för att begränsa skadorna av skolbränder, menar Nils Johansson
och Patrick van Hees vid Avdelningen för brandteknik.

För att minska antalet anlagda bränder krävs en vision och ett
systematiskt arbete med delmål, säger Patrick van Hees. Tekniska
åtgärder är enligt honom en del i det förebyggande arbete som
kommuner, räddningstjänst, polis och andra samhällsaktörer
behöver göra framöver.
Foto: Stefan Svensson

Anlagda bränder i bilar och i skolbyggnader runtom i Sverige
är något som har lett till uppmärksamhet i både svenska och
utländska medier.
Vid Avdelningen för brandteknik vid LTH pågår forskningen
kring tekniska åtgärder som kan begränsa och förebygga anlagda bränder i skolor, liksom bränder som följer av skadegörelse
och uppsåtliga attacker.
– Dessbättre har bil- och skolbränder i Sverige sällan lett
till personskador. Men den här typen av skadegörelse är ett
väsentligt problem som kostar samhället stora summor varje
år. Vid sidan av att bränderna skadar miljön genom giftiga och
klimatpåverkande utsläpp utsätts räddningstjänsterna ibland
för fara när de rycker ut och gör insatser, säger Nils Johansson,
biträdande universitetslektor vid Avdelningen för brandteknik.
Antalet bränder i skolbyggnader ligger enligt statistik från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på omkring
400 – 500 stycken per år.
– Vid en internationell jämförelse är det en hög siffra. Men
det verkar som om det finns en något avtagande trend under
de senaste tio åren, säger Nils Johansson.
Enligt honom varierar antalet skolbränder stort under året.
Under sommarmånaderna inträffar färre skolbränder, men
antalet ökar i augusti och september när skolorna börjar. Flest
bränder inträffar i december och januari, vilket delvis kan
förklaras av bränder orsakade av fyrverkerier.
– Många av skolbränderna som inträffar är små och leder
inte till någon större skada. Men ett fåtal bränder medför väldigt
stora brandskador. Detta fåtal bränder står för majoriteten av
den ekonomiska kostnaden, säger Nils Johansson.
I de fall skolbränderna leder till stora skador har det tekniska
brandskyddet på skolorna ofta varit undermåligt.
– Skadorna hade kunnat begränsas med till exempel bättre

brandsektionering eller detektionssystem. Också enklare åtgärder som att begränsa mängden brännbart material på
skolgården har betydelse, säger Patrick van Hees, professor
i brandteknik.
Även bilbränder kan leda till allvarliga konsekvenser, framhåller han.
– När det gäller bilbränder finns en berättigad oro för att
bränderna ska sprida sig till omkringliggande byggnader. Om
bilen står nära en husvägg som tar fyr, eller om bilen börjar rulla
under branden, kan förloppet bli allvarligt, säger Patrick van Hees.
Räddningstjänstens första uppdrag är inte att skydda
egendom utan att rädda liv, men bilbränder kontrolleras och
släcks för att hindra spridning och för att skona miljön. När
räddningstjänsten rycker ut för att släcka bilbränder utsätts
den för fara eftersom bilarna kan innehålla explosiva ämnen,
exempelvis i krockkuddar eller olika typer av vapen.
– Om det inte är känt vilken typ av drivmedel som används
kan det orsaka problem, för olika typer av drivmedel innebär
olika brandförlopp och risker, säger Patrick van Hees.
Flera skäl talar enligt honom för att det behövs en nollvision
när det gäller anlagda bränder, precis på samma sätt som man
i trafiken arbetar med visionen att antalet omkomna i trafiken
ska vara noll:
– Vad som krävs är delmål och systematiskt arbete. Kommuner, räddningstjänst, polis och en rad samhällsaktörer måste vidta
flera olika typer av förebyggande insatser, däribland tekniska
åtgärder. Så kan antalet anlagda bränder minskas efter hand.
TIINA MERI
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En chans att
undersöka vad som
driver intresset
Vad driver intresset för programmering hos kvinnor? Vad avgör deras
utbildningsval? Sandra Nilsson är adjunkt i datavetenskap vid LTH
och har velat djupdyka i frågor om hur andelen kvinnor som väljer
datavetenskapliga utbildningar kan bli fler.
En studie i mindre format gjorde Sandra Nilsson i somras,
när hon undervisade vid ett sommarläger för tjejer som vill lära
sig att koda och närmare bestämt var lärare i en intensivkurs för
nybörjare i Java.
– Jag ville undersöka varför så många tjejer vill söka till ett läger
i programmering att det blir serverkrasch när biljetterna släpps,
samtidigt som det råder bedrövlig statistik för könsfördelningen
på ingenjörsutbildningen i data.
Att LTH bidrog till den ideella föreningen Pink Programmings
sommarläger förde flera goda saker med sig, menar Sandra Nilsson.
Pink Programming – som arbetar mot målet att fler kvinnor ska
programmera – fick bland annat en välbehövlig resurs på lärarfronten
och hjälp med kursmaterial till lägret.
I en rapport har Sandra Nilsson redogjort för slutsatser när
det gäller hur kursdeltagarna resonerat kring möjligheten
att söka sig till LTH och utbildningen till civilingenjör med
inriktning på datateknik.
– Vad jag har förstått hittills är att många tjejer inte är bekväma
med att tillhöra dubbla minoriteter på det sättet att de både är
tjejer och nybörjare. De tycker inte att killarna i sig är ett problem,
men kombinationen att vara nybörjare i programmering och en
av få tjejer verkar de tycka är lite läskig.
Det förslag Sandra Nilsson har för att ge fler möjligheten att prova
och få smak för programmering är att införa en fristående kurs.
– Jag vet att finansieringen är ett stort problem, men med en
fristående kurs i programmering hade LTH kunnat visa att vi på
allvar vill få fler intresserade av ämnet. Då kan bland annat tjejer
uppleva att det är lättare att testa och att komma som nybörjare,
och sedan våga plugga vidare.

Enligt Sandra Nilsson kan grundskole- och gymnasielärare höra
till dem som intresserar sig för en fristående kurs, eftersom
de behöver förkovra sig när programmering står på schemat
och ingår i läroplanen. Om en fristående kurs vid LTH inte
går att förverkliga sätter Sandra Nilsson sitt hopp till att
programmeringskunskaperna i grund- och gymnasieskolorna
blir så goda att ingen som går ut gymnasiet ska behöva känna
sig som nybörjare.
Redan nu vill hon göra upp med en föreställning som många
tycks ha:
– Det är inte sant att alla killar som söker till datateknik har
hållit på hela livet med kod.
Sandra Nilsson vill också göra upp med en syn som hon
emellanåt märkt av, föreställningen att datateknik är ett ämne
som studerande måste ”nörda ner sig helt i”, och att det skulle
utesluta intresse för en mängd andra saker. Programmering är,
som hon säger, det starkaste kreativa verktyget.
– Den som kan programmera kan skapa nästan vad som helst,
det är bara fantasin som sätter gränser.
En jämnare könsfördelning behövs enligt Sandra Nilsson
av flera skäl:
– Vi hade kanske kunnat få en bättre framtid om programmerarna inte var en homogen grupp, om det inte skulle bli likriktat
när vi tar fram olika lösningar.
Det är också illa för kvinnor om de går miste om möjligheter på arbetsmarknaden när programmerare är ett bristyrke,
resonerar Sandra Nilsson.
– Det är kanske ingen katastrof, men det är synd om halva
befolkningen känner att programmering inte är för dem. För det
är ju väldigt roligt.
TIINA MERI

Mitt specialintresse är hur studenter lär sig att
programmera. Helt avgörande för att jag själv
skulle bli programmerare var Christian Söderberg som
lärde mig programmera här på LTH. Han stod ut med
att jag frågade om och om igen, tills jag förstod.
Foto: Håkan Kogg Röjder

Foto: Håkan Kogg Röjder

UTSEDD TILL ÅRETS LÄRARE 2015 OCH 2016
”Sandra har visat stort engagemang i sin undervisning vid
sektionen för Industriell ekonomi och har på ett pedagogiskt vis undervisat I-sektionens studenter i kursen Programmeringsteknik. Efter en omröstning bland I-sektionens
studenter blev Sandra framröstad till Årets lärare.”
ANTAGNINGSSTATISTIK DATATEKNIK
När det gäller andelen kvinnor som blivit antagna till
civilingenjörsprogrammet i datateknik vid LTH har det
skett en positiv uppgång: 11,8 procent kvinnor antogs
hösten 2016 – mot 5 procent hösten 2015 och cirka 7,5
procent hösten 2014.

Foto: Caroline Gustavsson

PINK PROGRAMMING
Pink Programming är en ideell förening vars mål
är att fler kvinnor ska programmera. Föreningen
startades av LTH-alumnerna Vanja Tufvesson och
Tone Pedersen. I somras ordnade Pink Programming
två läger för tjejer som ville lära sig att koda. Efter
biljettsläppet tog det endast några minuter tills alla
platser var bokade.
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Foto: SCSC

Halifaxbärgning
kan öka intresset
för havet
Bärgningen av Halifax HR871, det kanadensiska bombplan
som för 73 år sedan träffades av blixten under en av de
allierades attacker mot Hamburg och kraschade två kilometer
söder om Falsterbonäset, har inletts.
Vraket hittades häromåret av Kustbevakningen, men redan
innan dess hade Havsresan – som är Lunds universitets kunskapsprojekt för att öka intresset och respekten för havet – sökt
efter vrakplatsen. Efter att fyndet gjordes har Havsresan och
frivilliga dykare kontinuerligt undersökt vraket.
Bombplanet är ett tekniskt-historiskt intressant objekt eftersom
det i hela världen endast finns två plan kvar av denna typ, alla
andra skrotades efter kriget.
– Idag utgör ingen miljörisk genom läckande olja eller
liknande. Men precis som med många andra vrak i Östersjön
och kring Skåne finns fastsittande nät, så kallade spökgarn,
som är en fara för miljön. Alla vrak borde ses över och rensas,
säger Peter Jonsson, universitetsadjunkt i teknisk geologi.
Hur många vrak som finns i Östersjön vet ingen idag.
– Bara i vattnen kring Skåne finns tusentals vrak. De har
olika ålder, allt från stenåldersvrak till fartyg som sjönk helt nyss.
Eftersom Östersjöns salthalt är låg finns här ingen skeppsmask,
så vraken är väl bevarade, säger Peter Jonsson.
Havsresan startade 1990 – på initiativ av bland annat LTH.

Bombplan av
modell Halifax.

Tanken med kunskapsprojektet, som numera drivs vid Lunds
universitet, är enligt Peter Jonsson fortfarande att öka och
förmedla kunskapen om havet:
– Det man är intresserad av, det tar man också vara på,
säger han.
TIINA MERI

HAVSRESAN
Havsresan drivs vid Lunds universitet. Fram till 2005 gjorde forskare resor med fartyg runt Skåne för att samla
kunskap om havet. Sedan 2006 görs Havsresan i samarbete med en kommun. År 2017 sker Havsresan i Malmö.

BÄRGNINGEN AV HALIFAXPLANET
Bärgningsprojektet är ett samarbete mellan Swedish
Coast and Sea Center, SCSC, Halifax 57 Rescue Canada
och Lunds universitet/LTH. Bland andra Trelleborgs Hamn
AB stödjer projektet, och hamnen kommer att användas
som lagringsplats för bärgade delar av flygplanet.

Precis som med många andra vrak
i Östersjön och kring Skåne finns
fastsittande nät, så kallade spökgarn, som
är en fara för miljön. Alla vrak borde ses
över och rensas.
- PETER JONSSON, UNIVERSITETSADJUNKT I TEKNISK GEOLOGI

Foto: SCSC
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Ny ultraljudsmetod ger ökad
kunskap om cancerceller
Per Augustsson, forskare vid Institutionen för biomedicinsk teknik vid LTH, har utvecklat
en metod för att analysera och skilja ut celler som finns i blodet. I förlängningen kan
metoden, som går under namnet isoakustisk fokusering, få betydelse för att mäta
cancerbehandlingars effektivitet på individer.
I korthet innebär den nya metoden att celler exponeras
för ultraljud när de flyter fram genom en så kallad mikrokanal
inuti ett chip. De enskilda cellerna separeras i ljudfältet och
genom att läsa av cellernas sidledsförskjutning vid slutet av
kanalen kan man kartlägga cellens akustiska egenskaper. Och
omvänt, om man känner till cellernas ljudegenskaper kan man
avgöra vilken typ av cell som passerar.
– Visionen är att vår innovation så småningom ska kunna
användas inom vården för att exempelvis räkna och skilja ut
olika typer av celler i patienters blod, säger Per Augustsson
som i samarbete med professor Joel Voldman och forskare
vid Danmarks Tekniske Universitet tog fram metoden under
sin postdok-tjänst vid Massachusetts Institute of Technology
i USA, med finansiering från Vetenskapsrådet.
Forskarna har använt metoden för att mäta de akustiska egenskaperna hos vita blodkroppar och visat att det finns skillnader
mellan olika undergrupper av dessa. Dessutom har de observerat
att cancerceller, som odlats i laboratoriemiljö, har markant skilda
akustiska egenskaper jämfört med blodceller från friska donatorer.
– Det kanske kan framstå som märkligt att vi intresserar oss
för de akustiska egenskaperna hos blodceller och cancerceller.
Men vi har sökt efter nya sätt att separera celler för att kunna
studera dem mer ingående, säger Per Augustsson.
I blodet förekommer celler som det finns extremt få av
och som kan vara intressanta att kunna urskilja. Ett exempel
på sällsynta celler är så kallade cirkulerande tumörceller som
förekommer i blodet hos cancersjuka och spelar roll för hur
cancer sprider sig i kroppen.
Den som lyckas mäta hur antalet tumörceller varierar mellan
olika tillfällen kan avgöra om medicinering inom ramen för
en behandling får den önskade effekten. Men det är en stor
teknisk utmaning och många forskargrupper runt om i världen
utvecklar för närvarande metoder för att angripa problemet.
En strategi är att använda sig av akustiska fält. I tidigare arbeten
inom akustisk separation av celler har det främst varit möjligt att
separera celler utifrån vilken storlek de har, men cellers storlek säger
inte tillräckligt om vilken celltyp det är fråga om.
– Eftersom vi letar efter enskilda celler i ett blodprov som
innehåller flera miljarder celler kommer minsta lilla överlappning
i storlek mellan cancercellen och övriga blodceller leda till att
tusentals blodceller ”förorenar” cancercellerna som kommer ut
ur separationen. Därför har vi utvecklat isoakustisk fokusering.

Den nya metoden är ett sätt att mäta cellers akustomekaniska
egenskaper, och förhoppningen är att metoden framöver ska
bidra till ökad kunskap om exempelvis hur cancer sprider sig i
kroppen. Frågor som forskarna hoppas ska kunna belysas är: Varför bildas metastaser och vilka mekanismer styr hur tumörceller
sprider sig i kroppen? Finns det skillnader i fysikaliska egenskaper
mellan tumörens celler och de cirkulerande tumörcellerna?
– Vi har nyligen publicerat ett uppföljande arbete som mer
detaljerat beskriver fysiken bakom isoakustisk fokusering. Det
är ett mycket spännande projekt som jag driver tillsammans
med fysikprofessorn Henrik Bruus och doktoranden Jonas
Tobias Karlsen, båda vid Danmarks Tekniske Universitet. Jag har
nyligen beviljats etableringsbidrag från Vetenskapsrådet för att
vidareutveckla isoakustisk fokusering, säger Per Augustsson.
TIINA MERI

ISOAKUSTISK FOKUSERING

Iso-acoustic focusing
Cells flow through a channel
and a sound field pushes
cells sideways into media of
gradually increasing density.
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Near the end, the sideways
position of each cell depends
on its phenotype-specific
acoustic impedance.
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Metoden bygger på att celler strömmar genom en mikrokanal och exponeras för ett akustiskt fält som driver cellerna i
sidled, in i en angränsande och parallellt strömmande vätska.
Denna vätska har högre densitet och ljudhastighet än de
enskilda cellerna. Effekten av detta är att den akustiska
kontrasten mellan cell och omgivande vätska, någonstans
på vägen, kommer att försvinna och kraften i sidled blir noll.
Cellen når till slut sin isoakustiska punkt. Här har sidledsförflyttningen upphört, och de enskilda cellerna har hamnat på olika positioner där kanalen upphör och förgrenar
sig. Man har alltså åstadkommit en separation baserad på
cellens underliggande akustiska egenskaper.

En effektiv lösning för vattenförsörjningen i Mexico City. Länspumpning av världens djupaste guldgruva i Sydafrika.
Ett nära samarbete med Hammarby Sjöstadsverk – Sveriges ledande forskningsanläggning för återanvändning av vatten.
Över hela världen finns Xylem på plats för att hjälpa människor att använda varje droppe vatten mer effektivt.
Vi är ett världsledande företag som utvecklar pumpar och system för att transportera och rena vatten. Bland våra
många varumärken är Flygt det mest kända i Sverige, med tillverkning i Småland sedan mer än 110 år.
Hos oss finns goda karriärmöjligheter – både i Sverige och globalt. Gå in på xyleminc.com/jobbahososs
och sök efter lediga tjänster, eller ladda upp ditt CV.

xyleminc.com
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Ännu ett världsrekord
i 5G-teknik
LTH-doktoranden Steffen Malkowsky har tillsammans med
forskarkollegor slagit ett nytt världsrekord i 5G-teknik.
trådlös kommunikation – ett system där extremt svaga
radiosignaler lyckas ge radikalt förbättrad uppkoppling.

Forskare vid Lunds och Bristols universitet har i en rad
experiment använt en 5G-teknik som kallas Massiv Mimo
(efter multiple input, multiple output) och satt inte bara ett
utan två världsrekord i så kallad spektrumeffektivitet för
trådlös kommunikation.
Något förenklat kan man säga att spektrumeffektivitet
mäter hur mycket data man lyckas packa in i den radiosignal
som skickas ut från antennen.
Den teknik som forskarna tagit fram är en extremt effektiv
5G-teknik – den mest effektiva någonsin när det gäller att
hantera många samtidiga användare.
I sitt senaste världsrekord lyckades forskarlagen från
Lund och Bristol uppnå mer än tjugo gånger så hög total
datahastighet som dagens 4G-teknik. Därmed dubblerade
de nästan sitt tidigare rekord, där de med samma teknik
uppnådde en tolvfaldig förbättring.
– Att vi satte världsrekordet var en viktig händelse, eftersom
vi visade att det är möjligt att överföra 22 gånger mer data
än i nuvarande trådlösa system. Även om målet för 5G är att
öka den sammanlagda överföringskapaciteten 1 000 gånger
är detta ett stort steg, säger Steffen Malkowsky, doktorand
i Elektro- och informationsteknik vid Lunds Tekniska Högskola.
Under en prisceremoni arrangerad av företaget National
Instruments (NI) i Austin, Texas, fick Steffen Malkowsky och
forskarkollegan Paul Harris – doktorand vid universitetet
iBristol – ta emot hela fem separata utmärkelser för
forskningen kring Massiv Mimo.

– Det känns fantastiskt och som ett erkännande av det arbete
vi gjort. En rad personer vid Lunds och Bristols universitet och
National Instruments har gjort viktiga insatser i projektet,
säger Steffen Malkowsky.
Under hösten kom Bristolforskarna till Lund för att testa
hur bra tekniken fungerar när de uppkopplade enheterna
är i rörelse.
– Det är ju en mer realistisk situation, för den som
använder exempelvis en mobiltelefon sitter ju inte alltid
stilla, förklarar Steffen Malkowsky.
Ove Edfors, professor i radiosystem vid LTH, påpekar att
Massiv Mimo-tekniken har fördelen att den kan minska
trängseln bland radiovågorna och att den öppnar för en
ny form av trådlös kommunikation:
– Medan konventionella system använder tids- eller
frekvensdomänen för att dela resurserna mellan olika användare tar Massiv Mimo ett steg mot den rumsliga domänen.
Genom att använda ett stort antal antenner på basstationen
eller masten är det möjligt att uppnå enorma vinster både
när det gäller energieffektivitet och spektrumeffektivitet.
Som användare kommer man att uppleva både snabbare
nerladdning och mer pålitlig uppkoppling.
TIINA MERI

5G ÄR NÄSTA GENERATIONS MOBILTEKNIK
5G förväntas nå marknaden omkring 2020. Tekniken
kommer att leda till lägre energiförbrukning, vara snabb
när det gäller dataöverföring och samtidigt tillåta många
samtidiga användare.
Just nu pågår ett intensivt standardiseringsarbete för 5G.
Massiv Mimo är en av kandidatteknikerna. Målet för 5G
är en tusenfaldig ökning av kapaciteten.
Med 5G kan Internet of Things förverkligas – det vill säga
den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods,
hushållsapparater, kläder och till och med människor
förses med inbyggda sensorer och processorer och kan
vara uppkopplade.

FOTO: National Instruments
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They have a plan for materials
that can slow down light
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With the help of a major grant from the Knut and Alice Wallenberg Foundation,
a research team has been given the opportunity to develop and test materials that
slow down the speed of light by anywhere between 1 000 and 1 00 000 times. The
researchers’ work could lead to the ability to obtain a clear image of deep internal
organs using laser light as well as to improvements for localised cancer treatment.

Claes Thelander, senior lecturer at the
Division of Solid State Physics, LTH, is
part of the nanotechnology research team
hoping to make use of the same type of
strategies used in molecular engines.

Foto: Kennet Ruona

Can solar cells be changed with the
inspiration of molecular engines?
Qian Li, doctoral student at the Division of
Atomic Physics, LTH, experiments with
materials in which light moves very slowly.

Professor of Atomic Physics Stefan Kröll at LTH is leading a
group of researchers who are developing and testing materials
with the somewhat special ability to slow down and delay
the light passing through them. The research group has been
working for several years to develop high-precision laser pulses
that prepare the materials giving them precisely these special
qualities.
Stefan Kröll and his colleagues envision that the results will
create revolutionary possibilities in a wide range of application areas:
“We want to explore what these materials, in which light
moves very slowly, can be used for, and there are a couple of
potential areas of application that we want to study in particular.
There could be an opportunity to radically improve current
measurements of time and distance. This could for example
lead to more accurate GPS and navigation systems, faster data

Foto: Kennet Ruona

communication, and more accurate measurements of physical
constants of nature”, says Stefan Kröll.
Another area of application that the researchers predict
is within medical diagnostics, where the examined materials,
combined with ultrasound, could enable laser diagnostics with
high spatial resolution, even deep inside the body.
According to the researchers, such technology would have
a revolutionary impact, just as the X-ray and MRI once had.
“We are looking towards the future and will explore opportunities not only in diagnostics but also in treatment. We would
like to get a laser beam to take the shortest path through the
body and focus instead of spread. Then it would be possible
to also focus the beam in deep internal organs, such as for
localised cancer treatments”, says Stefan Kröll.
TIINA MERI

Switching to an efficient and sustainable production of energy is one of the greatest challenges
of the century. Today there are high hopes that nanotechnology – the art of engineering at
the atomic level – will provide important pieces to the puzzle needed to make this transition.
Heiner Linke, professor of Solid State Physics at LTH, and his research colleagues have started
a project that aims to find new ways of converting e.g. solar energy into electric power.
“Significant progress has already been made, for example,
with solar cells based on nanowires and LEDs that uses quantum
phenomena. But there are still other phenomena occurring
at the nanoscale that are not utilised. Perhaps it’s possible to
achieve a more efficient production of energy”, says Heiner Linke.
Thanks to a grant from the Knut and Alice Wallenberg
Foundation, Heiner Linke’s research team has been given the
opportunity to develop and test new concepts for conversion between light and electric energy. The researchers are
now beginning to explore the possibility of using so-called
non-equilibrium effects in nanowires.
This is a type of “unruly” energy in solar cells that is currently
not utilised. When sunlight is absorbed by a solar cell it causes
the photons to kick the electrons. The researchers want to
find ways to access and utilise energy from this kick as well.
To get there they need to understand, in much greater detail

than they do today, how electrons interact with each other
and with atoms in nanostructures.
A source of inspiration is within biology – in the extremely
small biomolecular engines that, thanks to their ability to use
random-like motions at the molecular level (so-called fluctuations),
have a higher level of efficiency than a conventional car engine.
“We want to find out if we can take advantage of these
fluctuations, which can only be found on a nanoscale, also
in connection with electrons in semiconductor materials.
Our hope is that within optoelectronics, for solar cells etc,
we will find and manage to make use of the same type of
strategies used in molecular engines. Our vision is to be able
to utilise small-scale effects that enable converting light into
electricity in a more efficient way. That would be fantastic”,
says Heiner Linke.
TIINA MERI
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Sights set on Tokyo 2020
Fanny Baumann is a student on the MSc programme in Engineering Nanoscience at LTH and
competes in windsurfing at a professional level. She is often asked if she is able to do more than the
average person in a single day, but is convinced that the combination of studies and sport makes her
a better student – and a better athlete.
For the first time in history, Sweden qualified for the Olympic
sport of windsurfing, class RS:X, thanks to Fanny Baumann.
However, in accordance with the national requirements, her previous
performances in the world championships in 2015 and 2016 were
not enough for her to qualify for the Swedish Olympic team.
“I barely missed the opportunity to go to the Olympic Games
in Rio, but I was very close. For me, it’s a great achievement to
have made history, and I’m now focusing on the Olympic Games
in Tokyo in 2020, where I will have a chance at a medal”, says
Fanny Baumann.
Her interest in sailing sports began already at age six when
Fanny Baumann sailed on an optimist dinghy. She grew up on
the island Sandhamn located in the Stockholm archipelago. She
began windsurfing in her teens and after a one-year sabbatical
after upper secondary school, she began studying engineering
nanoscience at LTH in 2012.
Fanny Baumann is away on competitions about 10 times a
year. She needs to spend at least a week on site before the start
of a competition to learn more about the special conditions
of each place, but also to get the opportunity to train with
others and in warmer water. When the world championships
were held in Israel in February, Fanny Baumann was there a
whole month in advance of the competition.
This is obviously expensive, and making ends meet is a major
challenge.
“During my first year of competing professionally, I actually
financed my sailing with my student finance”, she says.
Fortunately, Fanny Baumann has many good friends around

the world and a family that is there for her when she needs
them, helping her with everything from cheap accommodation
to the sponsoring of travel. Her home club, the Royal Swedish
Yacht Club, and the Swedish Sailing Federation have also been
tremendously important to her success.
When her efforts to reach the Olympic Games in Rio began to
take off, she was somewhat concerned about whether it would
be possible for her to combine sports and studies.
“I contemplated whether I should be studying at a somewhat
less demanding pace or apply for a university that invests more
in professional athletes.”
Not that many people have competed on a professional level
while studying engineering at LTH. However, with good support
from her study advisor and teaching staff, Fanny Baumann has
the help she needs to complete her courses. She looks forward
to becoming an engineer, even though it will take her three years
longer than her classmates.
A typical day in Lund starts at about 7:30 in the morning,
with a workout or an early lecture. She needs to eat a lot and
take many breaks to have the energy for a second workout
at the gym towards the evening.
“When I feel the patience for my studies running out, I hit the
gym right away without delay. After working out, I like to meet up
with a friend or two and have dinner, perhaps play some music,
and then I read some more right before I go to bed. That way,
I get an awful lot done while I’m in Lund”, says Fanny Baumann.
HANNA NILVALL
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Doctoral student in nanoelectronics
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Master of Science in Engineering, specialising
in nanoscience at LTH

Master of Science in Engineering
Physics at LTH

Cezar
Zota

I completed my degree project at the University of Tokyo
in Japan where I had a first and very positive experience of
research. After graduating, it seemed only natural to continue
as a doctoral student, which I did at LTH in Lund.
I am part of a group working with nanoelectronics. We are
currently producing electrical components on the nanometre
scale from scratch in a cleanroom laboratory, and conducting research on transistors – the smallest components of a computer.
The development of the transistor has been the driving force
behind modern technological development – from the first
computer, ENIAC, which weighed 30 tons, to a modern mobile
phone that weighs a few hundred grams and is a thousand
times faster.
It has now been four years since I started my PhD studies
and during that time I have spent many hours in the lab and
many late nights in front of the computer – writing articles,
teaching others and being a student myself.
As part of my research, I have designed and produced the
fastest transistors ever made. As a PhD student, I’m able to
completely immerse myself in my own project, but I’m also
challenged from various directions, which gives me a strong
sense of personal growth and days that are seldom the same.
Within the next six months I will be defending my thesis and
then continue on the academic path with a postdoc abroad.

THE LTH ALUMNI NETWORK
The LTH Alumni Network is a great way for you to stay
in touch with LTH and old course-mates, as well as
make new acquaintances and expand your professional
network. Welcome to register at www.lth.se/alumni
For more information, please send an email to
alumni@lth.se

Tomasz
Wysocki

My first job was as international management trainee at the
Danish company FOSS that develops analytical instruments for
the food industry. I got the job because I was very motivated
but also because I had combined a demanding engineering
programme with international studies and languages.
At FOSS, I worked with business and process development
in countries such as Denmark, Spain, USA and Australia.
Thanks to my training I was able to come up with ideas
for developing IT tools – which later became an important
support for the company’s business processes – and putting
them into practice.
I have also worked with implementing business systems and
processes at two other Danish companies, Vestas and Oticon.
After more than 10 years working in major corporations, I
decided to go for a position in a startup company, Syncorder,
that will transform the way that companies order goods from
each other.
At Syncorder I am responsible for building a global delivery
organisation, as well as for sales and deliveries in Scandinavia. I
am also deeply involved in the design of the company’s products.
The breadth and complexity of my training has proven to
be useful at Syncorder. The company has few employees who
are to ensure the development of the company’s services,
build the organisation that will deliver these services, as well
as build the processes on which the entire organisation is to
operate and expand. In fact, it’s about solving a real problem
that many of the companies around the world are currently
struggling with.
I’m really looking forward to continuing the journey!
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