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Världen är inte
bara här
M I N N S N I " FA LLI N G DOW N " filmen
ner. Han har rest runt i USA:s national
med Michael Douglas i huvud parker för att ta reda på hur amerikanar
rollen? Den handlar om en vit na förvaltar och gör för att visa naturen
medelålders medelklassman. på bästa sätt. Han mötte storslagen natur,
Han sitter som vanligt i sin bil, i värmen, en val på villovägar och slogs av att allt
i en av Los Angeles oändliga bilköer. På var underordnat platsen. Vi fortsätter att
väg till sin dotters kalas men kommer ing berätta om trängselavgifterna och möter
enstans. Så i ren frustration lämnar han Anders Roth, Trafikkontorets samordnare
den trygga bilen och gör en tuff resa ner av det Västsvenska paketet. Forskaren Eva
genom den moderna staden som är hans Olsson skapar material vi inte ens kunde
men också en främmande plats med ras drömma om för 20 år sedan. En av utma
motsättningar, arbetslöshet och sociala ningarna är att styra atomerna och få dem
nedskärningar. Jag vet inte varför men det att välja en viss position. Nu hoppas hon
är diskussionerna kring trängselskatter, på en ny typ av solceller.
det eviga regnandet, ett besök från Spa
När Billerud och Korsnäs går samman
nien där människorna drabbats hårt av ska två studiekamrater från Chalmers ta
krisen, och medias rapportering om varsel sig an utmaningen att skapa en stark in
som får mig att tänka på filmen. Göteborg ternationell aktör inom förpackningsin
är inte Los Angeles. Men ändå. Det som dustrin. Apropå bilåkande och skog. Nu
händer på andra ställen påverkar oss här. närmar sig årets stora reshelg. Om möjligt
Ett besök utifrån gör att man ser sta åk kollektivt. Och läs om Stefan Wirsenius.
den med andra ögon. Och tvärtom – en Han vet varför mindre kött på tallriken är
resa öppnar för nya möjligheter. I det här bra för regnskogen och klimatet.
numret träffar vi arkitekten Magnus Bun
God jul och gott nytt år!
Ann-Christine Nordin
Chefredaktör
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Husen på Friggagatan i Göteborg är några av de nybyggen som fått
problem med fukt, vattenläckor och sprickor i fasaderna. Knappt var de
färdigbyggda förrän reparationsarbetena startade.

Skenet bedrar - byggfusket ökar
Sverige håller på att utvecklas till ett byggnadstekniskt u-land menar ledande experter
Text och foto: Lasse Nicklason

ledande pro
fessorer i konstruktionsteknik
tog till orda på DN-debatt i no
vember var deras kritik mot den
svenska byggprocessen inte nådig. ”Kon
struktioner kollapsar och Sverige håller
på att utvecklas till ett byggnadstekniskt
u-land”.
– Vår känsla är att byggmissarna har
ökat under senare år, vilket bottnar i en
alltför långtgående avreglering, säger
Kent Gylltoft, professor i konstruktions
teknik på Chalmers och en av de fyra ar
tikelförfattarna.
Förr var det kommuner och byggnads
ÄR SVERIGES FYRA
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nämnders ansvar att se till att byggprojekt
och konstruktionshandlingar kontrolle
rades, och erfarna byggnadskonstruktö
rer skickades att göra bedömningar. Da
gens system bygger på egenkontroll – det
är alltså byggherren själv som avgör vad
som håller måttet.
– Idag är en mängd olika parter inblan
dade i byggprocessens olika skeden, ofta
med en otydlig ansvarsfördelning. Det
öppnar upp för att missar slinker igenom.
DÄRFÖR R A SAR TAK när det snöar. Därför dör
arbetare när byggnader kollapsar på grund
av konstruktionsfel. Men det är bara top

pen på ett isberg, menar Kent Gylltoft.
Fuktskador, mögel och värmeproblem
finns till exempel därunder.
BOSTADS M I N I STE R Stefan Attefall har dock
tillbakavisat kritiken genom att peka på
att kraven har skärptss på de kontrollan
svariga i den nya plan- och bygglagen från
2011. Ett typiskt politikersvar, menar Kent
Gylltoft.
– Man har bytt namn från kvalitetsan
svarig till kontrollansvarig. De har lite
större krav på sig, men det räcker inte.
Vad som behövs är en kvalificerad tred
jepartskontroll.

N OT I S E R

En spiral av materia runt en döende röd jättestjärna, ger oss en aning om hur solen kommer att sluta sina dagar. Ett forskarteam,
där astronomer från Chalmers och Onsala
Rymdobservatorium ingår, har upptäckt den.
Det är första gången en sådan spiral kunnat studeras i tre dimensioner.
– När vi observerade stjärnan med teleskopet Alma i Chile fanns inte ens hälften
av teleskopets antenner på plats. Det är riktigt spännande att föreställa sig vad Alma
kommer att kunna upptäcka när hela antennuppställningen är klar år 2013, säger
Wouter Vlemmings, astronom på Onsala
rymdobservatorium.

Mindre våld med god
arkitektur
Aggressivitet i samband med psykiatrisk
vård är ett allvarligt problem som kan minskas med god arkitektur, visar en studie av
en förbättrad avdelning på Östra sjukhuset
i Göteborg. Bland annat minskade antalet
bältesläggningar med 44 procent. Exempel
på bra design är enpatientrum, där patienterna kan erbjudas avskildhet, samt tillgång
till trädgård. Studien är gjord i samarbete
mellan Chalmers och Göteborgs universitet.
Den presenterades på den första svenska
konferensen om vårdens arkitektur, som
hölls på Chalmers i mitten av november.

Konstgjord sand mer
miljövänlig än naturlig
Att minska natursgrusutvinningen är en viktig del i att uppnå ett av regeringens nationella grundmål – grundvatten av god kvalitet. Naturgrus är dessutom en ändlig resurs.
Därför har forskargruppen Chalmers Rock
Processings Systems tilldelats 10 miljoner
kronor av Vinnova för att visa hur man kan
ersätta naturgrus med maskinellt framställda produkter.
Grus används till allt från betong till
fallsand under gungor. Problemet är att
grusavlagringar ofta innehåller viktiga
grundvattenmagasin. De kan dessutom
användas för infiltration av ytvatten för att
öka dricksvattentillgången.

FOTO : OSC A R M AT TSSO N

Så slocknar solen

Max Ortiz Catalan demonstrerar systemet.
De amputerade patienterna kommer att få elektroderna implanterade direkt på nerverna, inuti kroppen.

Tankestyrd protes för amputerade
Med hjälp av ny teknik kan arm- och handamputerade få en "levande" koppsdel. Pro
tesen styrs som en naturlig hand och arm, via personens egna nerver.
De avancerade elektriska handproteser som redan finns, används inte så ofta efter
som de är svåra att styra. Proteser som fästs direkt mot huden utanpå den amputerade
stumpen är dessutom obekväma, vilket gör att få vill använda dem. I det här forsknings
projektet utnyttjas istället den så kallade Brånemarkskruven för att förankra protesen
direkt i skelettet, vilket bland många andra fördelar eliminerar felkällor som uppstår
när huden rör sig eller patienten svettas.
Med den nya metoden kan den amputerade kontrollera sin protes på ett mer naturligt
och intuitivt sätt. När elektroderna stimuleras, uppfattas det av hjärnan.
– Genom att nu testa metoden på några patienter kan vi visa att den fungerar och
sedan förhoppningsvis få mer anslag för fortsatta kliniska studier och vidareutveckling
av metoden, säger Max Ortiz Catalan, industridoktorand på Chalmers.
I vinter ska de första personerna opereras.

Flygplan kan bli miljömärkta
I dag pekas ofta flygplanen ut som en stor miljöbov eftersom de, till skillnad från bilar,
inte går på biobränsle. Men nu kan det snart finnas biobränsle till alla typer av fordon
tack vare en ny kemisk upptäckt gjord av forskare i USA. De har kombinerat en hundra
år gammal jäsningsprocess med ny kemi och skapat helt nya bränslen, rapporterar Ve
tenskap på svt.se, där också professor Jens Nielsen, ledare Livsvetenskaper vid Chal
mers kommenterar den nya studien:
– Det här är mycket spännande resultat. Man har lyckats väldigt bra med att få till ett
högt utbyte i den kemiska syntesen, en nödvändighet för att få till en effektiv produktion.  
Med den här processen kan man få fram biobränslen i stor variation, allt från bensin
och diesel, till flygbränsle, som man inte har kunnat göra tidigare.
Läs fler nyheter på Chalmers.se
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Madelene Ostwald

S KO GE N

Bättre skördar med
SKOG PÅ ÅKERN
Multifunktionella ytor kan vara ett bra sätt att
öka produktiviteten i jordbruket. I Burkina Faso
får lantbrukare som har fruktträd på fälten, bättre
jord för grödorna på köpet.
Text: Malin Avenius Foto: Anna-Lena Lundqvist

A H E L H E T E R D E N B U R K I N S K A regionen som
gränsar mot Mali och Niger, och där hän
der det att en forskare från Chalmers går
runt och mäter omkretsen och höjden på
träden. Syftet är att avgöra hur mycket biomassa
de olika arterna innehåller, och hur mycket kol det
finns bundet i dem. Resultaten från dryga hundra
provytor ska sedan användas för att göra bedöm
ningar av större områden med hjälp av satellitbil
der, berättar forskaren med måttbandet, Madelene
Ostwald, som är docent i naturgeografi.
– Det här är en del i ett större projekt som vi driver
tillsammans med inhemska forskare och kollegor
från SLU i Umeå, som handlar om att studera pro
duktiviteten och hur markerna här utnyttjas idag.
Förutom trädens biomassa och kolinnehåll, un
dersöker forskarna bland annat hur jordmånen och
tillgången på vatten är, liksom hur markerna på
verkas av olika typer av växtlighet. I slutändan ska
de ta fram ett antal scenarier för hur jordbruket i
regionen skulle kunna utformas för högre produk
tivitet, och vilka effekter det skulle få på ekonomin
och miljön. Resultaten ska lämnas vidare till de stat
liga tjänstemän som förvaltar jorden i området, och
meningen är att de ska komma till praktiskt nytta
Ett sätt att bedriva jordbruk, som verkar vara
både ekonomiskt och ekologiskt hållbart i Sahel, är
det som kallas agroforestry och som handlar om att
kombinera jordbruk och skogsbruk på samma yta.
– Det här är något som funnits väldigt länge och
som har uppstått spontant i vissa områden, efter

som jordbrukarna har upptäckt att det finns flera
fördelar. Men det är också något som diverse bi
ståndsorganisationer arbetar för att sprida, säger
Madelene Ostwald.
Det forskarna har upptäckt är att träden förbätt
rar jordmånen för de odlade grödorna, dels genom
att motverka erosion vid häftiga regn, och dels ge
nom att tillföra näring och göra marken fuktigare.
– Under de förhållanden som råder här, blir jor
den runt ett träds rötter som en svamp som drar
ner och håller kvar regnvatten, som annars skulle
ha runnit bort ovanpå den hårda markytan, för
klarar Madelene Ostwald. Dessutom ger träden
skugga, och skyddar både åkrar och bostäder mot
översvämningar och andra naturkatastrofer, vilket
bland annat visade sig i Sri Lanka under tsunamin.
Effektivare utnyttjad mark

I Sahel i Burkina Faso är det framför allt fruktträd
som planteras på fälten, liksom buskar och träd
med olika nötter, vilket ger lantbrukarfamiljerna en
större ekonomisk säkerhet jämfört med att enbart
förlita sig på grödor på marken. För några år sedan
lockade högre priser på spannmål många att utöka
sina åkrar på bekostnad av träd och skogsdungar,
men det fick svåra ekonomiska konsekvenser när
priserna gick ner, avkastningen minskade och skör
darna slog fel på grund av torka.
– De som behöll sina träd har klarat sig bättre i
det långa loppet, och det är nog den främsta orsa
ken till att andra nu återplanterar. Över lag är det
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Jorbruksmark med träd i, beläget i Sapone tre mil söder om
huvudstaden Ouagadougou.

ofta de lite äldre, välbeprövade och platsspecifika
metoderna som visar sig mest hållbara i utveck
lingsregionerna.
Madelene Ostwald berättar också att träden och
skogsdungarna spelar en stor roll i lantbrukarfamil
jernas vardag. Förutom att de säkrar tillgången till
bränsle för matlagning, innebär frukt och nötter ett
näringsrikt tillskott till kosthållningen och minskar
risken att behöva svälta under år då spannmåls
skörden slår fel. På motsvarande sätt kan det vara
avgörande att ha en trädgård med grönsaksodlingar
för husbehov.
Drömmen att äga skogsmark

Själv har hon inte särskilt gröna fingrar hävdar hon,
men i somras gjorde hon ändå ett försök att öka
produktiviteten i sin egen, minimala trädgård, och
satsade på ätbart framför vackert. Men egentligen
drömmer hon om att äga skogsmark någon gång i
framtiden.
– Det skulle vara så häftigt att få förvalta en egen
skog. Det är inte så att jag vurmar för varje enskilt
träd, men jag vet att träd och skogar kan ha många
viktiga funktioner om vi sköter dem rätt, och det
är något som verkligen fascinerar mig.
Genom sin forskning har Madelene Ostwald rest
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FOTO : MADELENE OSTWALD

S KO G E N

en hel del i utvecklingsländer och sett vad skogen
kan betyda för människorna där. Det mest påtag
liga är att ved är en så enormt viktig energikälla,
särskilt vid matlagning, vilket leder till skövling
och negativ klimatpåverkan.
– De flesta har inget annat val, men mitt intryck
är att även människor som har tillgång till alterna
tiv ofta väljer träkol när de lagar mat, eftersom det
tillhör traditionen. Här på Chalmers finns forskare
som arbetar med tekniska lösningar på problemet,
men också de som funderar på hur den sortens kul
turella barriärer kan överbryggas. Det tror jag är
ett väldigt klokt tillvägagångssätt.
Madelene Ostwald, som från början är utbildad i
naturgeografi vid Göteborgs universitet, är just nu
gästforskare vid Avdelningen för fysisk resursteori.
Hon tycker att det finns viss skillnad mellan hur hon
och hennes tidigare kollegor, och arbetskamraterna
på Chalmers angriper problem.
– Jag kommer från en tradition där det till stora
delar handlar om att beskriva processer eller hur
saker är. På ett tekniskt universitet som Chalmers är
de flesta ingenjörer, och mer inriktade på att ta fram
lösningar. Det tycker jag är väldigt inspirerande.

Agroforestry

Agroforestry kan
bland annat innebära
att man:
• använder skogen
som betesmark för
boskap
• odlar olika grödor,
örter eller bär inne i
skogen
• har inslag av fruktträd på åkermark
• planterar träd som
vindskydd runt odlingar

ANNONSER
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SKOGEN ÄR EN
FRAMTIDSBRANSCH
Mörka moln hänger över den svenska skogsindustrin. Men varsel och
nedläggningar till trots: I en glänta lyser solen. Smarta och förnybara
förpackningar har framtiden för sig.
Det är i alla fall den vision som förenar två gamla studiekamrater från
Chalmers. Nu slår de sina påsar ihop.
Text: Björn Forsman Foto: Svenne Nordlöv

I LLE R U D + KO RS NÄ S = sant.
När detta budskap ristades i barken i
somras kom det förstås inte som någon
överraskning för de båda bolagens hög
sta chefer.
Både Per Lindberg, vd för Billerud sedan 2005,
och Christer Simrén, i samma position på Korsnäs
sedan 2008, säger sig länge ha sneglat på möjlighe
ten att gå samman.
– Även våra respektive ägare har insett den indu
striella logiken och samtal har förts vid flera tillfäl
len. Men det var först nu som alla stjärnor stod i
linje, säger Per Lindberg.
Tillsammans har de nu tagit sig an uppgiften att
bygga upp ett världsledande förpackningsföretag,
helt baserat på förnybar råvara från skogen.
Den bärande tanken är att expandera genom att
”gå nedströms”. Det vill säga att inte bara som idag
främst tillverka förpackningsmaterial – vätskekar
tong, wellpapp, säckpapper – utan att utforma och
producera själva förpackningarna.
Huvudfienden är plasten.
– Framtidens konsumenter kommer inte att vilja
köpa produkter där inte förpackningen är driven
till sin spets när det gäller låg miljöbelastning och

enkel återvinning, säger Christer Simrén.
– Det är den trenden som driver vårt koncept. Det
är en jäkla kul utmaning.
Snarlika bakgrunder

Vi träffas en klar men bitande kall onsdag i novem
ber, i vad som än så länge är Billeruds högkvarter
i Solna. Företagsfusionen pågår för fullt och inom
kort kommer detta att vara huvudkontor för det
sammanslagna företaget, där Per Lindberg intar
vd-stolen medan Christer Simrén blir vice vd.
Därmed korsas två karriärvägar som påfallande
ofta löpt i samma terräng.
– Vi lärde känna varandra redan sommaren 1987,
när jag började doktorera vid Industriell organisa
tion på Chalmers, minns Christer Simrén.
På samma avdelning fanns då redan Per Lind
berg i färd med att göra samma sak.
Några år senare, med var sin doktorshatt på hu
vudet, begav de sig ut i näringslivet. Där fick de
med varandra att göra åtskilliga gånger – både som
kollegor och som konkurrenter. Exempelvis har de
varit anställda hos samma internationella manage
mentkonsult. Och båda har vid olika tillfällen varit
vd för Korsnäs.
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»Att vi båda blir kvar i bolaget är också ett sätt att
behålla legitimiteten i ledarskapet. Det signalerar att
det handlar om ett samgående, inte ett övertagande.«

Frågan om vilket hockeylag det nya företaget
ska sponsra är ännu olöst.
Billerud stöder idag Färjestad, medan Korsnäs
logga pryder Brynäs spelartröjor.
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Är det rent av två gamla kompisar som nu ska
driva företag ihop?
– Nja, vi känner varandra som kollegor och vi har
även träffats privat. Men vi umgås inte på helgerna
eller så, säger Per Lindberg.
– Om vi varit väldigt nära vänner tror jag att vi
hade riskerat att slita ut varandra.
Han betonar att deras personliga relation inte
haft någon avgörande betydelse för sammanslag
ningen av företagen.
– Det är alltså inte så att Christer och jag suttit
på kammaren och kokat ihop det här. Den indu
striella logiken finns där ändå och i slutändan är
det ägarna som beslutar.
Christer Simrén instämmer, men tillägger:
– Men det faktum att vi känner varandra väl har
nog gjort det lättare att få ihop affären.
Viktig markering

Att nu kliva ned ett halvt pinnhål var inte något
som fick honom att tveka:
– Jag kommer att vara operativ chef och det passar
mitt kynne väldigt bra. Per är en stark strateg och
skicklig på att hantera finansmarknad och media.
Det blir en kanonkombination.
Per Lindberg tillägger att det sammanslagna Bil

lerud Korsnäs i långa stycken kommer att få ett de
lat ledarskap, även om det till slut är han själv som
är vd och Christer Simrén vice:
– Att vi båda blir kvar i bolaget är också ett sätt
att behålla legitimiteten i ledarskapet. Det signa
lerar att det handlar om ett samgående, inte ett
övertagande.
Utanför huvudkontorets fönster i Solna utbre
der sig passande nog en skogsbeklädd kulle. Men
kullen består i själva verket av rivningsmassorna
från gamla Klara, Stockholms legendariska tid
ningskvarter.
Förpackningar framtiden

Möjligen vilar det någon slags symbolik över den
utsikten. Traditionellt fanns det ju en stark kopp
ling mellan pappers- och massaindustrin och det
tryckta ordet. Ett samband som nu raskt försvagas
i takt med att internet, mobiler och läsplattor om
formar våra medievanor.
Detta är åtminstone en viktig förklaring till kris
stämningen som råder i den svenska skogsindu
strin idag.
Strategin att fokusera på förpackningar, som
både Billerud och Korsnäs har valt, gör att det
sammanslagna företaget nu kan betrakta bran

S KO GE N

Per Lindberg till vänster och Christer Simrén till höger.

schens kris från åskådarplats.
– Vårt segment kommer att vara kvar. Och det
växer, sammanfattar Per Lindberg och kastar en
blick på kullen utanför.
För Billerud Korsn äs är det snarare nya mat- och
konsumtionsvanor hos den växande medelklassen i
Kina, Indien och Latinamerika som sätter ramarna
för verksamheten.
– Alltfler ensamhushåll och den växande e-han
deln är andra faktorer som driver fram behov av
nya förpackningslösningar, förklarar Per Lindberg.
Han tror visserligen att skogsindustrin kommer
att vara en viktig del av den svenska exportekono
min även om tio år. Men många av bruken står inför
stora förändringar:
– En del kommer att tvingas lägga ned. Andra
kommer att gå åt vårt håll eller hitta egna lös
ningar.
Tekniken allt viktigare

Konkurrens om skogsråvaran och höga energipriser
är utmaningar som knappast kommer att försvinna.
– Det gäller att se till att man har betalningskraft.
Genom att ha bra produkter med en hög förädlings
grad som bidrar till kundens lönsamhet. Då kan
man också själv ta betalt, förklarar Per Lindberg.

En konsekvens av övergången till mer kundan
passade produkter är att kraven på tekniskt kun
nande stiger ytterligare.
– Redan idag är vi en hightech-bransch, vilket
nog inte alla har insett. I stort sett alla teknikom
råden är inblandade, från det som står och växer i
skogen – biologin – via avancerade styrsystem och
mekanik i processerna till teknikinnehållet i själva
produkterna, säger Christer Simrén.
Men för att på allvar utmana plasten med förny
bar råvara krävs nya lösningar och material, det kan
handla om exempelvis biobaserade barriärer eller
förpackningar med inbyggd elektronik.
– Här kommer vi att behöva jobba tillsammans
med externa forskare, både inom de institut som
är knutna till branschen och inom högskolan, för
klarar Per Lindberg.
När det gäller att locka studenter har skogsbran
schens företag traditionellt hamnat ganska långt
ned på önskelistan – långt under Google, Erics
son och andra teknikorienterade giganter. Men Per
Lindberg och Christer Simrén försäkrar samfällt
att attityden börjat förändras.
– Folk har börjat fatta: Det här är helt enkelt en
framtidsbransch.

Billerud Korsnäs

Får en omsättning
på cirka 20 miljarder
kronor. Företaget har
drygt 4.400 anställda
vid nio bruk, varav
två i Finland och ett i
Storbritannien. Störste ägare blir Kinnevik,
idag ensam ägare till
Korsnäs, med 25 procent av aktierna.
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Jens Langert, båtbyggare

Utbildad på Chalmers
arkitektur, 1988-93.
Driver nu firman JBriggers och arbetar med
bygget av fregatten
Hermione i Frankrike.

Flera stammar fogas samman till en mast.

De sista av RÄTTA VIRKET
Förr hade varven kartotek över träd lämpliga för skeppsbygge. Nu är det ont om såväl
bra träd som sådan kunskap. Det var en av utmaningarna när Ostindiefararen byggdes.
Text: Siri Reuterstrand

Foto: Peder Jakobsson/Jens Langert

KO G E N M A N O D L A R I DAG , ger inte
något bra virke. Den är snabb
vuxen och tänkt att bli massaved
och någonting annat duger den
knappast till. Det här blev ett problem att
lösa när det skulle byggas en kopia av ost
indiefararen Götheborg.
– Vi fick ängna mycket tid åt att leta ef
ter lämpliga träd, säger Jens Langert, an
svarig för att rita och bygga skeppets rigg.
När man bygger ett skepp behövs flera
typer av trä, vart och ett med sina specifika
egenskaper. Till ostindiefararen användes
furu, gran ek och alm. Till en mast krävs
raka, långsamt vuxna och därmed hårda,
barrträd, sjutton, arton meter höga.
– Någon ska ha skött dem medan de väx
te, hamlat grenar och så vidare.
Förr, när man fortfarande byggde den
här typen av segelfartyg, hade varven kar
totek över var i skogen det växte lämpliga
träd, berättar Jens Langert. I brist på så
dana fick dagens byggare ta hjälp av män
niskor med stor kunskap om skogen.
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Virket hämtades från flera platser. En
resurs det varit svårt att klara sig utan var
ekar planterade i Danmark efter Napole
onkrigen, då stora delar av danska flottan
gått förlorad och man såg behovet av nytt
byggmaterial.
– Först nu var träden tillräckligt stora,
två hundra år senare.
M E N I NTE E N S FÖR R FAN N S träd tillräckligt sto
ra och höga för att ensamma kunna bli en
mast. Man får foga samman flera med en
traditionell hakteknik, som ett pussel. Se
dan stagas det hela med en järnring, eller
surras. Inget lim eller liknande.
– Det ger ett resultat som är nästan som
ett enda träd.
Det är bara ett av exemplen på gammal
kunskap som användes. Att samla in den
var också det ett detektivarbete.
– Vi hade tillgång till en del gamla rit
nigar och dessutom stor hjälp av en skal
enlig modell som vi kunde lära av, säger
Jens Langert och berättar att hans gamla

intresse för segling kombinerat med en
arkitektutbildning visade sig vara en ut
märkt grund för arbetet. Han är mycket
imponerad över hur exakt de förr kunde
rita sina skepp.
– Exempelvis visste de precis hur ett träd
växer och hur det smalnar av uppåt. Rit
ningarna var anpassade efter det.
Förr kunde man inte göra den typ av
hållfasthetsberäkningar som dagens Sjö
fartsverk kräver, så den gamla empirin
fick kombineras med nya beräkningar och
tester. Där var Chalmersprofessorn Lars
Larsson och hans studenter till stor hjälp.
Uppenbarligen fungerade det hela och
Götheborg har nu seglat till Kina och till
baka, med Jens Langert som del av besätt
ningen. Nu har han gått vidare och arbetar
med ett annat skeppsbyggarprojekt. Där
hämtas träet från Pyrenéerna. Bristen på
bra skog är ett ökande problem, tror han.
– Om någon vill bygga ett liknande
skepp om några hundra år, så går det nog
inte.

N Y HE T E R

Alumner möts
på CHARM

CHARMdagarna nästa år inleds 4 februari med en kväll
för alumner i Vasaentrén, Vera
Sandbergs Allé.
Eventet riktar sig till dig
som går i tankar att byta arbete och knyta nya kontakter.
I samarbete med Chalmers
Studentkår och CING har flera
företag med anställningsbehov bjudits in.
Förutom detta och mingel
får du möjlighet att lyssna på
en intressant föredragshållare
under kvällen.
Inbjudan och program publiceras på chalmers.se i januari där du också kan anmäla ditt intresse och registrera
dig i Chalmers Alumninät om
du nu inte redan är med där.

Bättre skydd mot pirater

FOTO: FÖRSVARSMAKTEN

Antalet oroshärdar i världen ökar och med dem piratattackerna mot fartyg till havs.
Hans Liwång undersöker hur man kan öka säkerheten mot yttre hot.
I R ATAT TACKE R E R NA UTE till havs har
blivit ett allt större problem. At
tackerna består av rån, kapningar
och även gisslantagningar. Hans
Liwång har intervjuat redare för att un
dersöka hur de jobbar med skyddsåtgär
der och hur attackerna går till.
– Oftast ligger piraterna och väntar på
att ett fartyg ska dyka upp. De gör en be
dömning av hur förberedda besättning
en är och om det finns skyddsutrustning
ombord. Ibland åker de ikapp och ofta
skjuter de mot fartyget för att skrämma
besättningen att stanna.

Hans Liwång

HAN S LIWÅN G M E NAR att beväpnade vakter
ombord inte är någon långsiktig lösning.
Det gäller att istället hitta andra effektiva

skydd. Vissa av dem kan finnas redan i
fartygets konstruktion. Ett annat är att
ge besättningen större möjligheter att på
verka skeppen fart, rutt mm.
– Idag är de möjligheterna närmast obe
fintliga. Man vill dessutom gärna hålla så
låga hastigheter som möjligt, av miljöskäl.
Säkerhet och miljö får alltså ibland stäl
las emot varandra.
TI D I G A R E H A R Hans Liwång arbetat med
militära fartyg och riskerna för dem lik
nar de för handelsfartyg som rör sig i pi
ratdrabbade zoner. Han är doktorand vid
Institutionen för sjöfart och marin tek
nik och Försvarshögskolan. I november
la han fram sin licensiatavhandling.
Siri Reuterstrand
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EXPLOATERING
kan vara bra
Varför känner vi svenskar knappt till våra na
tionalparker, medan de amerikanska lockar 275
miljoner besökare om året? Efter en tre månader
lång nationalparksturné i USA har arkitekten
Magnus Bunner verkligen fattat grejen.
Text: Lasse Nicklason Foto: Lasse Nicklason / Privat

Magnus Bunner vid Grand Canyon,
Arizona
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A R E K , D E T Ä R J U E N nationalpark.
delas 70 000 kronor för att söka svaret. I minst i hur man tar hand om alla miljoner
Den enda jag kan så här på rak slutet av juli 2011 landar han i San Fran besökare – till exempel i Grand Canyon dit
arm, erkänner jag för Magnus cisco, hyr en gammal husbil och rullar iväg Magnus Bunner kör i en ny vanlig hyrbil.
Bunner som snabbt berättar att på en tre månader och mer än tusen mil
– Det är lätt att kritisera USA för att man
det finns 29 stycken i Sverige. Min okun lång roadtrip tillsammans med sin flickvän har kommersialiserat naturen. Å andra si
skap är inte unik, själv hade han heller inte runt västra USA. Med siktet inställt på na dan har de en genomtänkt plan för hur
speciellt bra koll innan Naturvårdsverket tionalparker som Yellowstone, Grand Ca besöksströmmen ska göra så lite inverkan
bestämde sig för att utveckla ett koncept nyon, Yosemite, Olympic, Zion, Redwood på den som möjligt. I kanske en procent
som ska marknadsföra Sveriges national och Glacier gäller följande förutsättningar: av parken är det extremt tätt med folk och
parker utifrån en gemensam identitet.
minst två nätters camping i varje park där där har man sett till att omgivningen tål
– Man utlyste en tävling kring detta samtliga visitor centers ska besökas och belastningen. Resten är vildmark där man
2009. Arkitektbyrån jag arbetar på vann där minst 2-3 längre leder ska vandras.
rör sig nästan ensam.
delen om den fysiska delen, alltså kon
I Yellowstone avstås det senare.
ceptet kring skyltning, bänkar, bord, en
– Veckan innan hade en grizzlybjörn dö E N K VÄLL LIGG E R MAG N US B U N N E R på rygg och
tréplatser och så vidare.
dat ett par turister i parken. Så det rekom tittar upp mot stjärnhimlen. Vintergatan
Det fick Magnus Bunner att kika på menderades inte.
går som ett band över Grand Canyons helt
hur man gjort i USA. Svenska och ameri
nedsläckta camping. Magiskt.
kanska nationalparker har faktiskt en del DJ U R LIVET ÄR ÖVE R R A S K AN DE R I K T , paret ser
– Man tillåter inte ens ljusförorening.
gemensamt. Världens första, Yellowstone, björnar, bison och coyotes. En natt hör de Allt är genomtänkt.
bildades i Klippiga bergen 1872, medan till och med vargar yla. Men märkligast
Det är vad Magnus Bunner tar med sig
Europas första nio parker, bland annat är ändå åsynen av den där gråvalen som hem till Sverige – ödmjukheten inför na
Sarek och Abisko, bildades i Sverige 24 irrat sig upp i en älv i Olympic utanför turen, att allt är underordnat platsen. Det
maj 1909. I USA lyder parkerna under Seattle. Och sen, ovan på det, den mång gäller inte minst arkitekturen.
mottot ”protect, preserve and present”, fasetterade naturen. Västra USA har allt
– Oavsett om det gäller en lodge från
i Sverige heter det ”Värna, vårda, visa”.
– regnskog, urskog, glaciärer, fjäll, sand 1874 eller ett splitter nytt besökscenter så
– Men här har vi hittills inte betonat öken, röd bergsöken – you name it.
finns alltid platsens material och förutsätt
”Visa” speciellt mycket. Vi har ju allemans
Men det är inte bara natur och djur som ningar med. I Zions röda berg är till exem
rätten, naturen finns tillgänglig överallt. I imponerar.
pel asfalten röd, vid Grand Canyons stup
USA, där allt är privatägt, har parkerna
– Efter 600 mil sprängs plötsligt ett däck låter man husen växa upp ur klipporna
fyllt en annan funktion. Och de har fram på den gamla Chevan. Kardanaxeln bryts utan att man riktigt kan avgöra var klippan
gångsrikt paketerats för att bli en del av rakt av och vi blir stående mitt i en backe tar slut och var byggnaden börjar.
upplevelseindustrin, det är arenan man i Yellowstone. Hela vägen är full av olja.
Kommer Magnus Bunner ha nytta av
konkurrerar på.
Fullt pådrag med rangers, poliser, nykter sina nya kunskaper i sitt yrke?
hetskontroll, trafikomläggning, bogsering
– Absolut. Jag ser ödmjukheten som ett
SÅ VAD KAN VI LÄRA AV DET amerikanska feno
och vägsanering. En halvtimme senare fly förhållningssätt till uppdraget. Här gäll
menet? Magnus Bunner söker Melchior ter allt på som inget hänt. En helt otrolig de det naturen. Men det kan lika gärna
Wernstedts resestipendium som ges till organisation.
gälla en beställare, en speciell tomt eller
chalmersarkitekter under 35 år – och till
Den märks även på andra sätt, inte något annat.

Stora bakgrundsbilden t.v: Delicate Arch, Arches, Utah
Nederst längst t.v: Mesa Arch, Canyonlands, Utah
Denna sida: Bison vid Yellowstone lake, Yellowstone, Wyoming
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Eva Olsson
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PROFILEN

Söker smarta och
billiga SOLCELLER
Bilder av atomkolonner kan göra henne helt lyrisk. Eva Olsson är
inte bara ute efter hårda resultat, utan lockas också av skönheten i
mikroskopin.
Text: Lasse Nicklason Foto: Peter Widing

R E DAG K VÄ L L . S I S T K VA R . På vägen
ut från avdelningen passerar Eva
Olsson postfacket. Öppnar ett
brev. Läser flera gånger: ”Vi har
glädjen att meddela att ni har blivit invald
i Kungliga Vetenskapsakademien i fysik
klassen”.
– Det kom som en blixt från en klar him
mel. Jag var tvungen att ringa upp för att
kolla om det var sant.
Lyckokänslan jämför hon med den man
kan uppleva som forskare när man når ett
resultat som man kämpat väldigt länge för.
– Det var helt fantastiskt. Det var ju ett
erkännande av att vår forskning har upp
märksammats och att den anses vara av
bra kvalitet.
Eva Olssons väg till Kungliga Veten
skapsakademien var knappast utstakad
från början. Åtminstone inte mot fysik
klassen. För även om hon läste naturveten
skaplig linje på gymnasiet, och bäst gillade
fysik och matematik tänkte Eva, som inte
kommer från något akademikerhem, bli
läkare. Så sista terminen pryade hon på
Sahlgrenska – och förstod att aldrig i livet
skulle hon arbeta med detta.
– Jag hamnade på analyslaboratoriet och

fick hantera blodprover utan att någon in
formerade mig om smittoriskerna. Först
efteråt insåg jag vad som kunnat hända.
Som läkare träffar man förstås också
personer med allvarliga sjukdomar, nå
got som kunde rimma illa med Evas sätt
att vara.
– Jag vet inte om jag hade klarat av att
fjärma mig från sorgliga tankar och hän
delser. Jag var rädd för att bli för engage
rad helt enkelt.
S K U L L E H O N K L A R A T E K N I S K F YS I K på Chal
mers? Läraren i fysik och matte fick frå
gan. Inga problem, sa han, bara hon såg
till att göra någonting annat också.
Drygt 30 år senare kan Eva Olsson,
professor i experimentell fysik, konsta
tera att hennes stora engagemang för job
bet är intakt. Det tar mycket tid. Men
inte all. Just nu samarbetar till exempel
hennes avdelning, Eva Olsson Group,
med en annan forskargrupp på Chal
mers i ett projekt med målet att göra så
kallade organiska solceller – som är bil
liga att tillverka men som idag har en låg
verkningsgrad – mer effektiva. Detta är
ett led i arbetet för en hållbar framtid

där materialstudierna har en nyckelroll
och fängslar Eva Olsson med sina utma
nande frågeställningar. Ämnet är nytt för
henne, men trots att hon befinner sig i en
inläsningsperiod ligger inga forsknings
rapporter på nattduksbordet. Där ligger
pärl- och paljettbroderier.
– Rent generellt tycker jag färger och
material är jätteskoj. Jag tycker om att sy
kläder också, säger hon och rusar från kon
ferensbordet till skrivbordet i andra ändan
av det ganska rymliga kontoret, hämtar
sin mobil och bläddrar fram en bild på ett
av sina verk – en röd vacker festblåsa som
sitter på en provdocka.
– Den hade jag på Nobelfesten förra året.
Form och material – det går igen även
i forskningen. Direkt efter utbildningen
i teknisk fysik, projektanställdes Eva av
ABB för att analysera ett material som
skulle användas i nästa generations över
spänningsskydd för stora elnät, så kallade
varistor. Det var några år in på 80-talet
och första gången som hon kom kontakt
med mikroskopi.
– Plötsligt fick jag lära mig om hur ma
terial var uppbyggda och hur det påverkar
dess egenskaper.
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Men det var inte bara det som fascine
rade. Eva föll också för skönheten i mik
roskopens bilder. På sin dator sin letar hon
fram en på två sammanfogade kristaller
där atomerna ser ut som stjärnor på natt
himlen som bildar exakta mönster i ko
lonner.
– Jag blir lyrisk när jag ser det här. Se
hur de två materialen lierar sig exakt med
varandra. Det som är så fantastiskt är att
vi kan styra hur de här filmerna ska växa.
Det handlar om solcellsfilm, den som
kollegan Mats Anderssons forskargrupp
på polymerteknologi ska tillverka och vars
material Eva Olsson Group ska utveckla.
Projektet påbörjades i år och framstegen
har kommit förvånansvärt snabbt.
– I princip har vi kommit dit att vi kan
fästa atomerna på en yta, men vi kan ännu
inte styra över hur de rör sig och få dem att
välja en viss position. Det är ungefär som
att vi måste hitta den bekvämaste fåtöljen
åt dem, den som vi alltid väljer när vi sät
ter oss i ett rum.
omöjligt. Se
dan dess har en revolutionerande utveck
ling skett inom elektronmikroskopin. Man
har lärt sig att korrigera linsfel och genom
att energifiltrera mikroskopets energistrå
le kan ett materials struktur och egenska
per studeras på den atomära skalan. Ett
elektronmikroskop kan urskilja struktu
rer mindre än 1 Ångström (10 000 gånger
mindre än vad ett optiskt mikroskop kla
rar) och med hjälp av nanoteknik kan nya
material skräddarsys atom för atom.
I det här fallet ska Eva Olsson sy ihop
ett material, en polymer för en solcells
film, som absorberar solljus så effektivt
som möjligt. De mest effektiva solcellerna
som finns på marknaden idag alstrar runt
50 procent av solenergin, men är dyra att
tillverka. Organiska solceller alstrar bara
runt tio procent, men är billiga och har
dessutom andra fördelar.
– De är flexibla, medan de tunna filmer
av kisel som ofta används i dagens solceller
spricker om de böjs. Organiska solceller
fungerar också bra i högre temperaturer,
upp till 90 grader. Andra sorter är effek
tiva i rumstemperatur men sämre när det
blir varmare. Så organiska solceller har en
lucka att fylla.
Och när den är fylld – lämnar Eva Ols
son solcellerna därhän då?
– Nej, så kan man inte säga. Ett forsk
FÖR 20 ÅR SE DAN HADE DET VARIT
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Med ett elektronmikroskop är det möjligt att se detaljer
med 10.000 gånger högre upplösning än med ett optiskt
mikroskop. Här ser vi atomstrukturen i gränsytan mellan
två kristaller förstorad ca 45 miljoner gånger. De ljusa
punkterna är atomerna som sitter med en halv miljondels
millimeters avstånd.

ningsresultat leder ofta till ett antal nya
frågor. Frågan är om de är värda att be
svara?
Det är inte alltid lätt att avgöra. Där
för är det inte bara ett nödvändigt ont att
skriva ansökningar för forskningsanslag,
menar Eva Olsson. Det tar mycket tid,
visst, men samtidigt måste du tänka efter.
– Om jag löser detta, är det en kunskap
som vi kan använda nu eller i framtiden?
Det fungerar som en grindvakt. Dessutom
knyter man ofta många kontakter för sam
arbeten i den processen.
att stanna upp
några sekunder. Sedan säger hon att det
som ändå gör forskning så roligt är att få
träffa människor, att få diskutera och fun
dera kring problem tillsammans med an
dra. Ibland räcker det med att problemet
som du har funderat på länge på verbali
seras för att du ska komma vidare.
– När man hittar personer där den ty
pen av kommunikation fungerar så är det
bara ren och skär lycka.
Det är därför det är så kul att resa och
träffa forskare världen över. Nätverka.
Eva Olsson är precis hemkommen efter
DET SIST SAG DA FÅR EVA OL SSON

två flerdagarsmöten – ett på ett forsk
ningsinstitut i Jülich och ett på Europe
iska rymdstyrelsen i Stockholm (där hon
är ordförande i en vetenskaplig forsknings
kommitté). Och imorgon bär det av till
Stanford för ett veckolångt besök.
Men samarbetena på hemmaplan är
förstås lika viktiga. Det med Mats An
dersson går snabbt framåt. Snart dags för
patentansökan?
– Vår forskning är än så länge långt
ifrån en produkt, men vi kommer att vara
vaksamma. När och om det blir dags kom
mer vi troligtvis att vända oss till några
av de enheter på Chalmers som har med
innovation att göra.
Ligger det långt fram i iden?
Eva Olsson dröjer med svaret.
– Vi har faktiskt någonting redan nu
som kanske kan ge ett koncept om bara
några månader. Det handlar om en sedan
länge välkänd effekt som existerar inom
solcellerna, men som ingen hittills riktigt
har begripit hur man ska hantera och kon
trollera.
Vad är det för effekt?
– Ha ha, det kanske vi inte ska prata om.

N OT I S E R

Nanoantenn kan
ladda solceller

FOTO: PETER WIDING

Nytt simulatorcentrum på Lindholmen
Chalmers och Sjöfartsverket har byggt samman sina tio simulatorer. Alla står nu i en röd
tegelbyggnad på Lindholmen där mängder av
olika fartyg kan styras genom allt från vindstilla solsken till den värsta orkan.
– Anläggningen kommer att bli en viktig tillgång i både svenska och internationella forskningsprojekt, säger Mikael Hägg, avdelningschef för Maritime Operations.

I det nya simulatorcentret, som blir ett av
norra Europas största, kan man inte bara öva
gång i olika hamninlopp och märkliga vädersituationer utan möjligheten finns till exempel också att testa samverkan i olika krislägen.
– Det kommer att bidra till ännu högre sjösäkerhet i våra farvatten genom att vi kan öva
på situationer man inte vill vara med om ute
till havs.

Solenergi: Sverige bäst och sämst i Europa
– Det saknas en långsiktigt hållbar svensk industri- och klimatpolitik på solenergiområdet.
Om solenergin ska få någon reell betydelse för
energibalansen krävs det att vi minst tiodubblar installationen av solceller och fyrdubblar
installationen av termiska solpaneler. Marknaden behöver klara besked om vilka villkor
som gäller. Innan vi levererar det kommer utbyggnaden att gå knackigt, säger Jan-Olof
Dahlenbäck, professor i installationsteknik på

Chalmers, i ett pressmeddelande från Glasbranschföreningen.
Sverige är världsledande på forskning och
utveckling av solceller, men usla på att omvandla forskningsresultaten till investeringar
och nya jobb. Samtidigt som satsningarna på
solenergi växer snabbt i omvärlden står det
närmast still i Sverige. På en månad installeras det fler solceller i Danmark än det gjorts i
Sverige under dryga tio år.

Toppolitiker diskuterar framtidens energifrågor
Vänsterledaren Jonas Sjöstedt och statssekreterare Anders Flanking var först ut i Chalmers
Students for Sustainabilitys nya serie lunchseminarier som startade den 5 november.
Under parollen ”Watt Next?” diskuterar
inbjudna toppolitiker framtidens energifrågor.
– Vi vill höja nivån på den energipolitiska
debatten, och förstå vilken politik de vill föra,

Fler notiser hittar du på www.chalmers.se

säger Anna Larsson, Chalmers Students for
Sustainability.
Närmast på programmet:
1 februari, Irene Oskarsson, miljöpolitisk
talesperson, KD
7 februari, Gustav Fridolin, språkrör, MP
11 februari, Ann-Kristine Johansson, energipolitisk talesperson, S
Se mer på: css.chs.chalmers.se/

Optiska nanoantenner kan ge supereffektiva
solceller. Mikael Käll och hans kolleger har fått
37 miljoner för att utveckla optiska nanoantenner. Dessa antenner liknar inte några som vi är
vana att se. De byggs upp av enstaka metallpartiklar i guld eller silver, och de är bara 30 till
300 nanometer (miljondels millimeter) stora.
Därmed är de mindre än våglängden för
synligt ljus (390 till 770 nm) och borde inte
kunna fungera som antenn. Men mellan de
små metallpartiklarna och det infallande ljuset uppstår ett resonansfenomen som kallas
plasmoner. Plasmonerna gör att intensiteten
hos ljusvågen förstärks flera tusen gånger om.
Nanoantenner kan komma att användas för
att konstruera supereffektiva solceller jämfört
med dagens teknik.

Chalmersstudent är
årets uppfinnare
Linnéa Lindau från Chalmers kan titulera sig
Sveriges uppfinnare 2012. Hon får årets Skapapris för en innovativ metod att analysera
strömmande vätskor i rör utan att man behöver ta prover.
Instrumentet monteras utanpå röret och
sänder in ett ljudspektrum på mellan 0 och
50 kilohertz på ena sidan, så mäter man hur
ljudet förändrats när det kommer ut på andra sidan. Med matematiska algoritmer räknar
man ut en rad olika egenskaper hos vätskan,
som viskositet, flöde, torrhalt och partikelstorlek. Sådana parametrar är högintressanta för
livsmedels- och gruvindustrin såväl som för
kemi- och pappersindustrin.
Skapastipendiet är instiftat till minne av Alfred Nobel. Priset är på 300 000 kronor.

RÄTTELSE
I förra numret, på sidan 27, i artikeln om Gustaf
Dalén-medaljen, föll det tyvärr bort att det är
Chalmersska Ingenjörsföreningen som delar
ut medaljen.
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Lena Hopsch, fil. dr,
universitetslektor

Workshop med Mastersstudenter – rum för kollektivtrafik.

Forskare vid Chalmers arkitektursektion, med bakgrund
som skulptör, utbildad vid Göteborgs
universitet. Disputerade 2008 på Chalmers. Arcitechture in
Effect - Rethinking
the Social in Architecture är ett forskningsprojekt inom Starka
Forskningsmiljöer, finansierat av Formas.

Arkitekter på stan

För att skapa attraktiv arkitektur behöver man kunskap om hela upplevelsen av
stadsrummet. Då är en promenad i verkligheten bättre än en digital simulering.
Text: Siri Reuterstrand

Foto: Fredrik Uhlander

till platsen,
ta in den på olika sätt, känna
blåsten, se ljuset, höra hur den
låter, borde vara en självklar sak
för en arkitekt som ska projektera för ett
bygge som redan placerats in på kartan.
Men så sker inte alltid.
– Speciellt idag, med alla digitala möjlig
heter, som får ersätta den kroppsliga upp
levelsen, är det viktigt att lyfta fram den
här tysta kunskapen, säger Lena Hopsch,
en av forskarna i ett forskningsprojekt kal�
lat Arcitechture in Effect - Rethinking the
Social in Architecture.
Hon arbetar med att skapa ett analy
tiskt verktyg som ska fånga in och hjälpa
AT T GÅ UT, PRO M E N E R A
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till att synliggöra upplevelsen av en plats.
Delar av arbetet sker tillsammans med
masterstudenter i arkitektur.
KON KRET UTGÅR G RU PPE N från utformningen
av Västlänken-stationer. Västlänken är ett
stort kollektivtrafikprojekt som ska leda
in tågtrafik i en tunnel genom Göteborg.
– Vi funderar över hur man kan höja
kollektivtrafikens status, göra den mer
attraktiv. Till exempel promenerar vi för
att få den oskyddade, gående personens
perspektiv. Upplevelsen av en plats börjar
redan på vägen dit.
Lena Hopsch talar mycket om det tre
dimensionella och hennes bakgrund som

skulptör har också givit henne en känsla
för materialens betydelse.
– De här erfarenheterna syns inte på en
power piont, säger hon och förklarar att
det svåra är kommunicera upplevelsen av
och kunskapen om en plats till andra.
– Vi samarbetar med Trafikverket om
det här projektet och en utmaning är att
hitta ett gemensamt språk för designar
bete. Det behövs när man arbetar tillsam
mans med många olika yrkeskategorier
och brukare för att kunna diskutera hur
vi bäst skapar en plats som både är funk
tionell och attraktiv för dem som ska an
vända den.

K R Ö N I KA

Det finns böcker som förändrar vår
världsbild. Helen Ardelius uppmärk
sammar femtioårsjubileet av en sådan.

FOTO : M AY RA FO R S B ER G

Helen Ardelius
Helen Ardelius är frilansande radioproducent. Hon är flerfaldigt prisbelönad för
sina program och har
arbetat för de flesta
av P1s redaktioner och
för UR. Hennes program har ofta handlat
om exil, utanförskap
och andra existentiella ämnen. Nu senast
aktuell med en kulturdokumentär om Rachel Carson och boken
Tyst vår. Den sändes i
P1, 22 oktober.

En bok som för alltid ändrade
SYNEN PÅ MILJÖFRÅGAN
D E T Ä R 5 0 Å R S E DA N boken Tyst vår kom ut. Silent
spring, är enligt många början på den en moderna
miljörörelsen. Boken handlar om en vår då inga
fåglar sjunger längre, då kvittret helt försvunnit.
Orsaken var insektsbekämpningsmedlet DDT,
som sprutades och pudrades över stora delar av
USA. Det lade sig som en mantel över åkrar, sko
gar och sjöar och påverkade varje liv i de ekologiska
kedjorna.
Boken skrevs av Rachel Carson som var både
biolog och författare. Hon skrev litterärt, hon skrev
vetenskapligt, samtidigt.
Det första kapitlet är en saga. Om en blomstran
de stad i hjärtat av Amerika, mitt i bland blomst
rande fält och mjuka kullar. Hon beskrev höstens
färger, vägrenarnas flora och hjortar som tysta drog
fram över fälten. Men idyllen skulle snart försvinna
och allt liv i staden skulle dö. En förgörelse skapad
av människan själv. En förgörelse som redan på
gick i vekligheten.
Rachel Carson hade alltid velat bli författare,
ända sedan hon var riktigt liten. Hon önskade att
läsarna skulle fängslas och lyssna till det hon skrev.
Hon ville verkligen berätta.
Hon var ju också biolog och i texterna märks
hennes djupa intresse och förundran för naturen.
Det var Rachel Carsons fasta övertygelse att utan
det intresset, den kärleken och vördnaden finns det
en väldigt liten chans till engagemang.

Anledningen till att hon bestämde sig för att
skriva Tyst vår var ett brev hon fick av sin väninna
Olga Owens Huckins.
Olga beskrev hur fåglarna där hon bodde be
sprutades, förgiftades, föll till marken, skakade i
spasmer och dog. En efter en. Alla med sina spre
tiga klor uppdragna mot bröstet.
Rachel Carson kände sin väninnas desperation
och förstod. Precis som för oss alla, skrev hon, inte
förrän det kom mig riktigt nära gjorde jag något.
Fyra år skulle det ta för henne att skriva boken.
Hela tiden är hon sjuk på olika vis, med magsår,
reumatism, artros. 1960 insjuknar Rachel Carson
i bröstcancer.
Hon jobbar genom nätter, sover på förmidda
garna och tre eftermiddagar I veckan, efter lunch
åker hon för att få behandlingar. Hon har ont, hon
kämpar.
Hon vet att hon måste skriva klart. Bara måste,
innan hon dör. Innan människan I förlängningen
tar livet av sig själv.
Hösten 1962 är Tyst vår blir klar till slut. Och
inom bara några veckor är den en bestseller. Rachel
Carsons varningsrop börjar ljuda. Hennes kamp,
hennes språk och hennes förundran har visat sig.
Och trots att det är så länge sedan nu så trycks
boken fortfarande i nya upplagor i världen. Tyst vår
blev helt enkelt en bok som gjorde skillnad.
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Det blir inget
TRAFIKKAOS
Tiden har varit knapp och kommunikationen må ha brustit. Men Anders Roth,
miljöchef på trafikkontoret i Göteborg, tror att allt kommer att gå bra .
Text: Lasse Nicklason Foto: Christer Wigerfelt /Lasse Nicklason

ET ÄR BAR A NÅG R A VECKOR kvar tills
trängselskatt införs i Göteborg.
På flera av stadens gator korkas
trafiken fortfarande igen av väg
arbeten. In i det sista kämpar de som byg
ger om för betalstationer för att skapa nya
körfält för expressbussar.
– Det har gått snabbt och det hade för
stås varit bättre om vi hade haft ett år till
på oss, men poängen är att då hade vi inte
haft paketet. Så det är gilla läget som gäl
ler, säger Anders Roth.
Paketet är förstås det Västsvenska – det
som ska ge en bättre kollektivtrafik, en ny
Göta älvbro, en Marieholmstunnel och,
inte minst, Västlänken; en åtta kilometer
lång dubbelspårig tågtunnel under stads
kärnan som inte bara gör tågtrafiken smi
digare utan också frigör stora ytor för nya
bostäder och arbetsplatser i centrum. Re
geringen gick 2009 med på att låta staten
stå för hälften av de 34 miljarder paketet
beräknas kosta, men man gjorde det på ett
villkor – att en medfinansierande trängsel
skatt infördes i Göteborg så snabbt som
möjligt.
AN DE RS ROTH HAR VAR IT trafikkontorets sam
ordnare av Västsvenska paketet inklusive
trängselskatten, ett arbete han beskriver
som en blandning av roligt, intensivt och
slitigt. Att folkopinionen, mycket tack vare
kampanjournalistik i stadens båda dags
tidningar, i sista stund har rest sig mot
införandet av trängselskatt och för en folk
omröstning i frågan har han inte låtit sig
påverkas av.
– Det är medias roll att lyfta frågor. Men
när det gäller en folkomröstning av träng
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selskatt så tror jag inte man har insett att
man i så fall folkomröstar om ett paket.
Precis så gjordes i Manchester, och det
blev nej. Sen kom människor och fråga
de: ”Vad hände med tågsatsningarna?”
”Ja, dom röstade ni också bort.”
Många retar sig också på benämning
en trängselskatt: varför inte vara mer rak
och kalla det för något som rimmar bättre
med finansieringen av Västsvenska pake
tet? För det första är det bestämt i nationell
lag att det ska kallas trängselskatt, förkla
rar Anders Roth. För det andra handlar
det inte bara om att dra in pengar.
– I så fall hade vi gjort på helt annat sätt.
Då hade man kunnat köpa årskort och be
talstationerna hade antagligen placerats
vid kommungränsen för att påverka tra

fiken så lite som möjligt.
Men stationen på Älvsborgsbron, som
många klagar över, vad är den till för mer
än att dra in pengar?
– Den är också viktig för att vi har en
ganska trång situation längre fram på Sö
derleden. När trängselskatten införs kom
mer trafiken att öka lite där och utan den
stationen skulle det bli ännu värre, säger
Anders Roth och fortsätter:
– Och de omdiskuterade stationerna
i Backa, de är till för att skydda Backa
borna. Utan dem skulle vi få in mycket
trafik, både personbilar och lastbilar, på
gatorna där.
ska träng
selskatten faktiskt just minska trängseln

J O DÅ , FÖ R UTO M AT T DR A I N PE N GAR

S N ACK I S E N

Anders Roth

och förbättra miljön. Inte i första hand
i Göteborgs centrum – det är på lederna
de största trafikökningarna sker, menar
Anders Roth.
Men allvarligt, har vi verkligen problem
med trängsel i Göteborg eller tänker man
förebyggande?
– Det är både och. Vi har tillräckligt med
trängsel för att göra något åt det. En spik
i foten är ju också dumt att ha, men det är
värt att dra ut den. Det finns naturligtvis
andra städer som har mycket värre träng
sel, men när vi har räknat på själva träng
selskatten så är den samhällsekonomiskt
lönsam. Det blir framför allt stora tidsvin
ster och större tillförlitlighet i restiderna.
Känner göteborgarna till sådana argu
ment? Vet de överhuvudtaget varför träng

selskatt införs? I förra höstens SOM-un
dersökning var göteborgarna lika mycket
mot trängselskatten som de var för Väst
länken – en ekvation som inte går ihop. Att
kommunikationen har brustit motsäger
sig inte Anders Roth.
– Något som heller inte gått fram är sats
ningarna på kollektivtrafiken vilka införs
stegvis från december 2012. Expressbuss
trafikeringen görs om, nya stombusslinjer
införs spårvagnstrafiken förstärks, det köps
in nya tåg för två miljarder. Dessa satsning
ar finns inte med i paketet men görs ändå
för nu vet politikerna att vi måste leverera.

Stockholm. Under, 1,5 år har man med
hjälp av forskare från KTH modellerat,
studerat effekter, förändrat tills man var
uppe i ett 30-tal olika alternativ.
– I Stockholm överensstämde modelle
ringen kusligt bra, nästan till hundra pro
cent. Man trodde knappt på prognoserna.
Så Anders Roth är inte speciellt oro
lig för att trängselskatten ska skapa något
större kaos när den införs den 2 januari.
– Men det gäller förstås att svara upp
med en bra kollektivtrafik. Vi får hoppas
att Kung Bore inte slagit oss i ett totalt
järngrepp.

FÖ R AT T O P TI M E R A TR AFI K FLÖ DE NA i trängsel
skattsystemet har man arbetat med samma
analysverktyg, Sampers, som användes i

Trängselskatten belystes även i förra numret
av Chalmers magasin då tre forskare kommenterade olika aspekter av frågan.
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Implantat får döva
att HÖRA
Ett världsunikt hörselimplantat, som ersätter mellanörats funktion,
opereras nu in på sina första patienter. Den helt färdiga uppfinningen är
resultatet av flera års forskning.
Text: Lasse Nicklason Grafik: BOID

läggs ett im
plantat direkt mot skallbenet. På andra
sidan huden fästs en liten ljudmottagare
och sändare med hjälp av en magnet.
– Det är ett väldigt komplext system. Mik
rofon, volymkontroll, mjukvara, batteri – allt
ska fungera tillsammans. Jag har arbetet se
dan 2008, nästan dag och natt, med att ut
veckla det elektroniska systemet, säger Ha
midreza Taghavi, doktorand på Signaler och
system.
Han arbetar i ett forskarlag som drivs av profes
sor Bo Håkansson, som på 1970-talet utvecklade
en hörapparat som skruvades fast direkt i skallbe
net. Sedan dess har 100 000 patienter haft glädje av
den så kallade BAHA-tekniken som med hjälp av
benledning får ljud att nå innerörat. Den nya im
plantatmetoden bygger på samma teknik, men har
flera fördelar. Den syns till exempel knappt, men
framförallt slipper man också den infektionsrisk
som skruvarna genom huden orsakar.
– Vi har gått från scratch till en helt färdig pro
dukt, vilket är ovanligt. Jag utgick från ett 1,5 volts
batteri. Målet var att patienten inte skulle behöva
byta det på 5-7 dagar. Den ekvationen var inte lätt
att lösa.
Efter tester i labb och på djur och lik har nu Lä
kemedelsverket gett tillstånd till en klinisk studie
på 20 patienter. Om allt gått in enligt plan har den
första patienten fått ett benledningsimplantat ino
pererat vid öronkliniken på Sahlgrenska Univer
sitetssjukhuset när Chalmers magasin går i tryck.
När kan produkten nå marknaden?
– Förhoppningsvis om fyra-fem år. Men storska
lig produktion kräver investeringar utifrån, säger
Hamidreza Taghavi.
ÅG R A M I LLI M E TE R BA KO M Ö R AT
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Studenter ska bli bättre
på att pitcha

Rickard Andersson

Silver kan bli miljöproblem
Nanopartiklar av silver används mer och mer i
olika konsumentprodukter som bakteriehämmare, bland annat för att förhindra svettlukt i
träningskläder. Silverjonerna som partiklarna
släpper ifrån sig är dock giftiga för många organismer.
Så vad händer när kläderna tvättas? Rickard Andersson har nyligen lagt fram en doktorsavhandling som bland annat handlar om
silvrets risker för miljön:
– Kläder bedöms redan idag vara en stor

källa till utsläpp av nanosilver. Om användningen av silver i kläder fortsätter att öka kan
det få stora miljökonsekvenser. Bland annat
skulle silvret ansamlas på åkrarna om slam från
reningsverken användes som gödning, vilket
kan orsaka långsiktiga skador på odlingsmarkernas ekosystem.
Rickard Andersson har räknat ut att det
räcker att alla köper en silverbehandlad strumpa per år för att silverhalten i reningsverkens
slam ska fördubblas.

Testamente blir nytt minnespris
Arne Sjögrens hjärta klappade
varmt för Chalmers. Vid sin död i
januari 2012 testamenterade han
en större summa pengar till högskolan. Nu instiftas ett nytt nanoteknologiskt pris som ska delas ut
till hans minne.
Arne Sjögren brann för tekniken och naturvetenskapen under
hela sitt liv. Han föddes i Göteborg den 3 maj 1940. 1968 lämnade han Chalmers som civilingenjör i teknisk fysik.
Ett av hans största intressen vid sidan av
chalmersstudierna var avancerad science fiction. Arne Sjögren var ett stort namn i sf-kretsar och hans död blev en internationell nyhet
som uppmärksammades på världskongressen
Chicon i Chicago under utdelningen av de prestigefyllda Hugo Awards.
– Mitt under ceremonierna hade man en rollout med namn på aktiva inom genren som

Fler notiser hittar du på www.chalmers.se

avlidit under året, och där var
Arne med. Det var så det såg ut
när världens science fiction-fans
kunde minnas Arne Sjögren. Enkelt, men värdigt. Med Arne Sjögren har ytterligare en länk till
svensk sf-rörelses ursprung gått
förlorad, säger frilansjournalisten
och författaren Ahrvid Engholm.
Arne Sjögren skrev också egna
science fiction-noveller, som publicerades i
olika tidningar och tidskrifter. Så sent som
2008 fick han ett hedersomnämnande i en
författartävling för en berättelse med titeln
"Att leka med elden".
– Det var hyggliga, skojiga noveller med en
viss ådra för roliga intriger och idéer. Jag försökte uppmuntra honom att skriva mer, säger
Ahrvid Engholm.
Text: Michael Nystås
Foto: Privat

Drivhuset och Chalmers entreprenörskola lanserar nu ett nationellt utbildningspaket som
ska utveckla studenters förmåga att pitcha,
dvs sälja in sina idéer och leda till ökad innovation. Under våren har konceptet testats med
framgång på scenskolan Artisten i Göteborg.
Konceptet kan ses som ett svar på den så
kallade innovationsstödsutredningen från i
våras där utbildningsdepartementet slog fast
att studenter är en dåligt utnyttjad resurs inom
innovation. Utbildningspaketet är uppbyggt
kring en serie workshoppar. En viktig del är
den så kallade pitch som studenter genomför
vid minst nio tillfällen för varandra och inför
potentiella uppdragsgivare.

Spänd väntan på
flaggskeppsbesked
Anförda av Chalmers har Europas grafenforskare nu lämnat in sitt förslag om EU:s tioårssatsning inom IKT. I januari ger EU-kommissionen besked om grafenprojektet blir ett av
två flaggskepp, värda tio miljarder kronor i
forskningsmedel.
Professor Jari Kinaret, som har engagerat
drygt hundra forskare i Europa i pilotprojektet
Graphene-Coordinated Action, har goda förhoppningar om att det ska gå vägen.
– Vi vill fokusera på forskning inom kommunikation de första åren, dels IKT-området,
dels den fysiska transportbranschen och til�lämpningar inom ny energiteknologi och sensorer. När det gäller IKT talar vi om höghastighetselektronik, i princip radio på mycket
höga frekvenser.

Ny läsårsindelning
Från läsåret 2014–15 förändras läsårets indelning. Då går Chalmers från 36 till 40 veckors
läsår, med 20 veckor per termin.
En arbetsgrupp har under året arbetat
med att hitta en så bra lösning som möjligt,
för såväl lärare och fakulteten som för studenterna. Syftet med ett längre läsår är inte
att utöka innehållet i kurserna. Det förlängda läsåret ska ge mer tid för inläsning och
större möjligheter för studenternas lärande
och utveckling.
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Våra MATVANOR
kan bli miljösmartare
Artrika gläntor, vackra blomsterängar och betande kor.
Det är många svenskars bild av köttdjursuppfödning.
Men i stora delar av världen är kossor lika med miljö
förstöring, och i framtiden kan valet komma att stå
mellan att bevara regnskogarna och ha biff på tallriken.
Text: Malin Avenius Foto: Colourbox

tt nötkött inte är klimatsmart,
det känner de flesta till vid det
här laget. Men frågan om vad
vi ska äta handlar om mer än så.
För att marken och biomassan ska räcka
till att föda jordens växande befolkning
måste vi satsa på grödor och djur som ger
bra avkastning. Att göda ett femhundra
kilo tungt djur som får en enda avkomma
per år är helt enkelt slöseri med resurser.
– Vi har en begränsad mängd mark som
ska användas till många olika saker, sam
tidigt som vi blir allt fler. Därför måste vi
hitta ett hållbart sätt att tillgodose värl
dens matbehov, och det på så liten yta som
möjligt, säger Stefan Wirsenius på Avdel
ningen för fysisk resursteori, Chalmers.
Gjorde energiberäkningar

Forskning kring jordbruksfrågor hör kan
ske inte till det man förväntar sig att hit
ta på ett tekniskt universitet, men Stefan
Wirsenius arbete handlar mycket om att
bearbeta data, beräkna energiflöden och
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göra modeller, och han beskriver det själv
som en korsning mellan agronomi, eko
nomi och ingenjörsvetenskap. I grunden
är han just ingenjör i miljö- och samhälls
byggnadsteknik, och det var intresset för
hållbar utveckling som ledde in honom på
frågor kring matproduktion under dokto
randåren på 90-talet.
– På den tiden var det svårt att få pengar
för den här typen av forskning, men idag
är läget annorlunda i och med att klimat
och hållbarhet fått hög prioritet.
I Stefan Wirsenius doktorsavhandling
finns ett flödesdiagram som tydligt visar
hur stora mängder energi det går åt för
att producera olika typer av mat, och hur
mycket av energin som slutligen kommer
konsumenten till godo. Avhandlingen
väckte uppmärksamhet när den publice
rades år 2000, och resultaten är fortfaran
de flitigt citerade och används av andra
forskare och institutioner, som exempel
vis FN:s organisation för mat och jord
bruk, FAO. Ändå brukar folk haja till varje

gång han visar diagrammet, berättar Ste
fan Wirsenius, och pekar på en box som
symboliserar den globala produktionen av
animalisk föda. Det illustrerade flödet av
energi, i form av biomassa från betesmar
ker och odlat foder, som leder in i boxen är
det i särklass största i modellen och mot
svarar 70 procent av bioresurserna. Ut i
andra änden sipprar en liten rännil som
motsvarar de knappa fyra procent av en
ergin som slutligen blir till kött, mjölk och
ägg på våra matbord. Det är framför allt
lamm- och nötkött som drar ner effekten
i animalieboxen, eftersom hela 99 procent
av energin går förlorad på vägen när man
föder upp får och kor.
– Inte minst ingenjörer som arbetar med
energisystemmodeller brukar tycka att det
är en förfärande låg effektivitet.
Energismarta grödor

I stark kontrast står vegetabilierna i Ste
fan Wirsenius modell, där 60 procent av
energin från den använda biomassan blir

S KO GE N

till färdig människomat. Men det betyder
inte att alla måste bli veganer för att livs
medelsproduktionen ska bli betydligt mer
hållbar än idag, enligt Stefan Wirsenius.
Ägg och mejeriprodukter är relativt bra
val, och det finns mycket att vinna på att
välja kött från djur som har snabbare fort
planting än idisslarna, som gris och fågel.
– Byter vi ut en femtedel av nöt- och får
köttet vi äter i världen mot fläsk eller fågel,
kan en yta tio gånger större än hela Sverige
frigöras. Dessutom producerar svin och
kycklingar betydligt mindre klimatpåver
kande metangas än idisslande djur. Varje
ko du ser motsvarar en liten bensinmotor
som står och puttrar.
Om konsumtionen av nötkött istället
fortsätter att öka som den gör nu, med
växande välstånd och en allt större befolk

ning, så finns det ingen annan utväg än att
hugga ner skogar för att göra mer plats för
betesmarker och foderproduktion. Det är
precis vad som pågår i exempelvis delar av
Amazonas, och skövlingen av skog är yt
terligare ett av köttindustrins stora bidrag
till klimatförändringarna.
Bedräglig idyll

En vanlig invändning som Stefan Wirse
nius ofta får höra när han pratar om att
minska konsumtionen av nötkött, är att
vi går miste om vackra hagmarker.
– Jag är uppvuxen i Småland och tyck
er jättemycket om betade kulturlandskap,
men den idylliska bilden som många
svenskar har stämmer dåligt ur ett glo
balt perspektiv. Och även om vår moderna
djuruppfödning är mer effektiv än den i

utvecklingsländerna, är den ändå ett rela
tivt ineffektivt sätt att använda mark, säger
Stefan Wirsenius och fortsätter:
– Visst kan man välja att bevara hagmar
ker här hemma, men man ska vara medve
ten om att man därmed kanske väljer bort
andra, mer hållbara sätt att utnyttja ytan,
och att mark är en värdefull resurs för att
säkra livsmedelsförsörjningen och stävja
klimathotet i framtiden.
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Mitt år som
KÅRORDFÖRANDE
1975 var ett viktigt år för jämställdheten. Bland annat hade FN proklamerat
Internationella kvinnoåret. På Chalmers blev Elisabet Helmerson den första kvinnliga
kårordföranden.
Text: Siri Reuterstrand

Foto: Ateljé Hällås & Siri Reuterstrand

1975

• Internationella kvinnoåret enligt FN.
• Ny regeringsform träder i kraft. Kungens
roll blir symbolisk.
• Bilbälte i framsätet obligatorisk.
• Sverige inför, som första land i världen,
förbud mot giftet DDT.
• Västtyska ambassadens övervåning
sprängs under en ockupation av BaaderMeinhof-ligan
• En alternativ musikfestival, Alternativ festival 75, arrangeras samtidigt som Eurovision Song Contest i Stockholm.
• LO och SAF undertecknar det dyraste avtalet någonsin i Sverige, 30 procents löneökning på två år.
• Sydvietnams huvudstad Saigon faller. USA
drar tillbaka sina trupper och Vietnamkriget upphör.
• Statsrådet Carl Lidbom föreslår att föräldrar efter skilsmässa ska kunna dela vårdnaden av barnen.
• LO-ekonomen Rudolf Meidner lägger
fram ett förslag om löntagarfonder.
• Första avsnittet av Saturday Night Live
sänds i USA.
• Sveriges Lokalradio AB startas
• Karl-Bertil Jonssons julafton sänds för
första gången.
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• Fri abort fram till 18:e graviditetsveckan.

LI SA B E T H E LM E R SO N , som nu som gift även
heter Lundahl, ler och säger:
– Ska jag vara ärlig tror jag att jag var
helt omedveten om att det var kvinnoår.
Även SFS; Sveriges förenade studentkårer, hade
en kvinnlig ordförande det året.
Vi har satt oss ned i kårhusets restaurang för att
prata om hennes tid som ordförande.
Det var inte heller för att uppmärksamma kvin
norna som hon blev vald. Det hade snarare sin
bakgrund i hennes framträdande roll i en kampanj
mot planerna på att flytta höstterminens sista ten
tamensperiod till före jul, i stället för som tidigare
en kort tid efter.
– Då skulle man ju inte kunnat fira lucia. Det var
en viktig sak, tyckte jag då.
Kårstyrelsen fick upp ögonen för den driftiga
studenten, som först blev invald i kårfullmäktige
och senare blev deras kandidat till ordförande.
–För mig var det ingentig särskilt med att jag
råkade vara kvinna. Det anmärkningsvärda med
det förstod jag nog först i efterhand, berättar hon
över kaffet.
Inställningen att en kvinna kan och bör vara
lika självständig som en man kom med hemifrån.
Dels beroende på att hennes föräldrar båda var

KÅR O R D FÖ R A N D E N

Elisabet Helmerson Lundahl
civilingenjörer och dels för att mormodern, som
tidigt blev änka, visade på vikten av att kunna för
sörja sig själv och sina barn.
– Jag växte nog upp i ett ovanligt jämställt hem.
O R DFÖ R AN DE ÅR ET B LE V mycket händelserikt. Det var

stort och smått om vartannat. Den största uppgif
ten var som remissinstans till högskolereformen,
H75, där det helt plötsligt kom ett förslag om att
slå samman Chalmers med Göteborgs universitet.
Kåren, med Elisabet Helmerson i spetsen, arbetade
tillsammans med rektor Sven Olving i kampen för
att behålla Chalmers som självständig enhet och
lyckades också med det.
– Vi hade ett bra samarbete och jag kände att vi
hade stor respekt från Chalmers ledning. Det var
oerhört spännande för mig som ung student att
få vara med om detta. Här lärde jag mig att man
faktiskt kan påverka saker.
Andra stora frågor var kårobligatoriet och den
med det då tätt sammankopplade studenthälsan.
En eventuell sammanslagning med SFS (Sveriges
förenade studentkårer) var också uppe på agendan.
Roligaste striden var nog ändå den om att få
behålla kårens symboliska Prippsaktie som skul

le tvångsinlösas av Beijerinvest. Man skrev brev
till dåvarande finansminister Gunnar Sträng och
till Anders Wall på Beijerinvest. Utbytet av aktier
skedde på bolagsstämman dit, som ett sista försök,
Elisabet Helmerson åkte iförd svart långklänning.
Med sig hade hon en styrelseledamot i frack och
en back öl. Väl där höll hon ett uppskattat före
drag om den projekterade pipelinen från Pripps
till Chalmers.
– Vi fick inte behålla vår aktie, men fick istället
en i Beijerinvest, om jag inte minns fel.
I E N K Å RO R D FÖ R A N D E S uppgifter ingick även en del
representation. Det var doktorspromoveringar och
nobelfest bland annat.
– Min man, som då var pojkvän, fick ibland följa
med som herr Helmerson, skrattar Elisabet Hel
merson Lundahl.
Att ha varit kårordförande har inte inneburit
några direkta fördelar efteråt, annat än, förstås
det nätverk av kontakter det medförde.
– Jag är lätt att minnas, som den första kvinnan.
Men det bästa var att jag lärde mig tala och skriva
för varan, så att säga. Det fanns det inte mycket
av i undervisningen på den tiden.

Vad hände efter
examen?

• Forskarutbildning
• Lektorat, Chalmers
• Mölnlycke Healthcare: som materialutvecklare, sedan produktutveckalre, sist
marknadsförare
• Artimplant
• Carmel Pharma, utvecklingschef.
• Sedan september
fri aktör efter att
Carmel Pharma köpts
upp och inte längre
finns i Gbg. ”Tänker ta
det lugnt ett tag och
eventuellt bara ta lite
uppdrag”.
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Motsatser skapar möjligheter
Text: Malin Avenius Foto: Christer Wigerfelt
VALITETSSÄKR I NG av medicinteknik
och grisuppfödning i Uganda. En
helt följdenlig kombination enligt
Philip Nokrach, som gjort kontras
ter och kulturkrockar till sin styrka i livet.
Sydafrika, Latinamerika, England,
Kina. Familjen, studierna och jobbet har
fört honom till många olika platser på jor
den, men nu har Philip Nokrach bestämt
sig för att stanna i Växjö där nyblivna hus
trun och jobbet som kvalitetsansvarig på
medicinteknikföretaget Getinge finns,
och där det inte är allt för långt avstånd
till dottern som bor med sin mamma i
Karlshamn. I Småland trivs han alldeles
utmärkt, säger han, även om han ibland
längtar till Göteborg där han har sina ti
digaste minnen av Sverige.
– Jag kommer fortfarande ihåg första
gången jag gick ut på lekplatsen i Frölunda
och fick min första svenske kompis, jag var
sex år och vi har hållit kontakten med se
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dan dess. Min familj och jag hade flytt från
Idi Amins Uganda och vi flyttade tillbaka
några år senare då diktatorn störtades.
NÄR PH I LI P N O K R ACH VAR GAM MAL N OG att väl
ja själv återvände han till Sverige, med
drömmar om att utbilda sig till arkitekt.
Men så, via en utlokaliserad KTH-kurs
i metallurgi i Värmland och studier vid
ett universitet i England, växte intresset
för materialteknik och han hamnade till
slut åter i Göteborg, på Chalmers och så
småningom Volvo.
– Det har blivit en hel del flyttande i mitt liv,
vilket har gjort mig bra på att anpassa mig till
olika kulturer. Jag har haft väldigt stor nytta
av det i mina olika jobb, som inneburit myck
et resande och internationella kontakter.
Redan på Volvo bytte karriären inrikt
ning mot kvalitetssäkring, ett inte allt för
långt hopp från materialteknologi, enligt
Philip Nokrach.

– I båda fallen handlar det i grund och
botten om att ställa frågor och göra saker
bättre.
Men var kommer då grisuppfödning in
i bilden? Jo, under en period med många
resor till Sydafrika, passade han på stan
na till i Uganda vid en mellanlandning.
Det varma mottagandet från släktingar
och vänner till föräldrarna var överväldi
gande. Nu, flera besök senare, äger han
en bit mark på landsbygden och håller på
att bygga ett hus. Eftersom han är en pas
sionerad kvalitetssäkrare även på fritiden,
har han noterat en mängd saker som skulle
kunna förbättras på bondgårdarna i trak
ten. Själv testar han en ny sorts grisar, som
enligt lantbruksforskare ska vara mer mot
ståndskraftiga mot besvärliga sjukdomar.
– Jag har anlitat en person som sköter
grisarna åt mig, men kanske flyttar jag dit
när jag blir pensionär, och hjälper till att
effektivisera det lokala jordbruket.

ANNONSER

Vinn festivalprylar!
Göteborgs Filmfestival och Chalmers magasin bjuder till tävling

Snart är det dags för Göteborgs filmfestival! 25 januari – 4 februari
visas mer än 400 filmer från ett 70-tal länder. Det firar vi med en
tävling! Mejla svaren på frågorna nedan till chalmersmagasin@chalmers.se. Vi drar en vinnare som kontaktas via mail senast 7 januari.
Genom ett bidrag från Stenastiftelsen är biografen i Chalmers kår
hus digitaliserad vilket öppnar för ännu mer filmvisning

Frågor
1. Vem har skapat affischen för festivalen 2013?
2. Vilket land är i fokus under nästa festival?
3. Vilken film vann priset Dragon Award best Nordic Film 		
2012?
Priser
1:a pris: Ett dagspass med tillträde till alla festivalens filmer som 		
startar senast 16:45 måndag-fredag. (Värde 350 kronor)
2:a pris: En tygpåse med årets affisch tryckt på. (Värde 150 kronor)
3:e pris: Årets affisch. (Värde 110 kronor)

Nu höjer vi ribban. Du behövs!
Chalmers har etablerat en stark internationell miljö genom att attrahera talanger
från världens alla hörn. Det har lett till stora framgångar inom utbildning och
forskning och gett en mångfald som gynnar alla. Arbetet med att locka hit de bästa
fortsätter för att stärka vår position ytterligare. Du och ditt företag kan bidra med
stipendier, kontakter eller karriärmöjligheter och bli en del av framgången.
Kontakta oss för att diskutera hur vi tillsammans kan göra detta möjligt.
Peter Lindwall, fundraiser, tel: 031-772 2558
peter.lindwall@chalmers.se

Marianne Gyllensten, fundraiser, tel: 031-772 1131
marianne.gyllensten@chalmers.se
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Harry Sjögren. Han kommer
närmast från tjänsten som
samhällsbyggnadsdirektör
på Länsstyrelsen i Västra Götaland.
TO MA S C AR L S SO N ( V91) är
ny vd och koncernchef för
Sweco. Han tillträdde den 1
december 2012. Tomas Carlsson var tidigare chef för NCC
Construction Sweden.
MALI N PE RS SO N (I90) är sedan 15 oktober ny Industrial
Advisor på JKL. Hon har tidigare bl.a varit vd på Volvo
Technology.
E VA N YG R E N ( A79) har utnämnts till 2012 års Ruter Dam.
Det är en hedersutmärkelse
som går till den kvinna som
befordrats till den mest inflytelserika chefsposten inom
svenskt näringsliv det senaste
året. Hon tog emot sin utmärkelse av Kronprinsessan Victoria i samband med en ceremoni i Stockholm den 24 oktober.
(Foto: Karina Ljungdal)
HÅK AN R I PPE (I95) är utsedd
till ny ekonomi- och finanschef
(Chief Financial Officer) för
Enea. Han har varit anställd
på Enea sedan 2009 och har
en gedigen bakgrund inom fi-

nansområdet. På Enea har han
ansvarat för bolagets strategi
samt förvärvsverksamhet och
även drivit den nordiska konsultverksamheten.
DAVI D S I M O N S SO N ( A97 ) till-

trädde 1 augusti 2012 som Vice
President Supply Chain på
Stora Enso AB. David kommer
närmast från en roll som Associate Partner på McKinsey
& Company.
ROG E R LI N N É R ( V9 6) Blir 1
januari ny chef för ingenjörsavdelningen och ingår i styrelsen för Peab. Han har varit
verksam inom företaget sedan 1996.

J OACH I M

färsområdeschef för NCC:s
bostadsutveckling,
NCC
Housing. Han tillträdde den
1 november och kommer
närmast från tjänsten som
affärsområdeschef för NCC
Property Development.
DAVI D SCH E LI N (E91) är ny vd
på Ragn-Sells AB. Han efterträder Göran Bergander som
fortsatt kommer att verka
inom koncernen med ansvar
för anläggningsprojekt.
D I CK H E D MAN ( A78) är ny

samhällsbyggnadschef

Chalmeristbloggen
Om Chalmers i allmänhet och
chalmerister i synnerhet
chalmeristbloggen.wordpress.com
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( V92) har utsetts till ny af-

I DA MAT TFO LK (K ) är ny tf
vd på det kommunala bolaget, Tjörns Miljö AB. Hon tillträdde tjänsten 8 oktober. En
av hennes största utmaningar
är att det ska rinna rent vatten
i Tjörnkranarna.

Är du alumn och fått ny tjänst eller utmärkelse?
Skicka ditt tips och högupplöst bild till
chalmersmagasin@chalmers.se

på

RÄTTELSE. I förra numret berättade vi att Kristina Mjörnell
(V90) är ny affärsområdeschef för Samhällsbyggnad vid
Statens Provningsanstalt SP.
Det är fel. SP heter numera
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Vi uppgav även att Michael
Walmerud är ny VD på Akademiska Hus. Akademiska Hus
VD och koncernchef heter Kerstin Lindberg Göransson. Michael Walmerud är vice vd.

Karin Markides

FOTO : OSC A R M AT TSSO N

R E KTOR H A R OR D E T

Samarbete är nyckeln till framgång
öretagen kan innovation men
självinsikten ökar om att ingen
ensam kan veta vad som ger lång
siktig konkurrenskraft; en kon
kurrenskraft som bland annat driver tek
nikutvecklingen så att vi människor, även
i en framtid då vi blir allt fler, ska kunna
leva under bra förhållanden. Som en följd
efterfrågar näringslivet och samhället allt
mer att universiteten tar värdskap i det en
treprenöriella ekosystemet, och därmed
ansvar för att det genereras ny kunskap,
att kunskap av olika slag kombineras, och
att detta förmedlas till samhället och till
nästa generation. Universiteten får i och
med det en viktig roll i arbetet med att lösa
ekvationen om en hållbar framtid med de
begränsade resurser vårt jordklot erbjuder.
En roll som kräver ett långsiktigt ansvars
tagande i en värld där privata, offentliga
och finansiella aktörer ofta styrs av mer
kortsiktiga krafter.
Den regionala spelplanen erbjuder om
råden där Chalmers styrkor direkt kan om
sättas i praktiken. I västsverige börjar ak
törerna visa nödvändig koll på olika roller
och vi går sakta men säkert från planering
till resultat. Livsvetenskapers koppling till
ingenjörsvetenskap, livsmedel, e-veten
skap, material och medicinsk teknik ger
många möjligheter. Chalmers bidrag kan
bli avgörande för nya standarder inom
hemvård, äldrevård och läkemedelsindu
stri. Den gröna kemin gör stora framsteg

där kemi- och skogsindustrin möts, och vi
kan förvänta oss att det ger ny konkurrens
kraft inom allt från textil till fordon och
byggd miljö. Den maritima mångfalden
samlas med den marina och snart kom
mer ny utveckling inom livsmedel, sjöfart,
energi och off-shorekonstruktioner att ge
synlig global attraktionskraft. När det gäl
ler framtida transportlösningar samverkar
olika aktörer framgångsrikt kring utma
ningar där ökad säkerhet är i samklang
med ökad mångfald i drivmedel och funk
tioner. Den framtida stadsutvecklingen
utvecklar stadigt sitt signum i västsverige
med tydligt nationellt och globalt ansvars
tagande och konkret verkstad där alla är
inbjudna och studenterna är i fokus.
Västsverige har samlat sig och lyft dessa
fem innovationsområden till en nivå där
företag, samhällets ledare, studenter och
forskare kan se och lockas av den möjlighet
de erbjuder att tillsammans arbeta för en
hållbar framtid med bibehållen konkur
renskraft. Den fortsatta resan består nu
av teambildning, rollidentifiering och för
mågan att passa till varandra. Det borde
gå bra i idrottsstaden Göteborg.
Tack för allt arbete ni gör för att tillsam
mans med oss sprida vårt motto om fram
synt och hållbart ledarskap i världen. Jag
önskar er alla en riktigt God Jul och ett
framgångsrikt 2013.

Nästa nummer kommer i mars
2013
Du är en del av Chalmers
nätverk, håll kontakten med
Chalmers och andra chalmerister
– uppdatera dina uppgifter på
www.chalmers.se/alumni
Om du vill följa Chalmers
utveckling, besök Chalmers på
webben: www.chalmers.se
Adress
Chalmers magasin
412 96 Göteborg
Du kan även läsa Chalmers
magasin på webben:
www.chalmers.se/
chalmersmagasin

POSTTIDNING B
Avs. Chalmers Magasin
Chalmers tekniska högskola
Kommunikation och marknad
412 96 Göteborg

Executive
MBA
Internationell chefsutbildning med asienfokus.
Deltid över 21 månader. Startar i oktober 2013.

www.handels.gu.se/emba
031-786 13 83
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