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FÖRORD
Vi vill hälsa läsarna av denna historik hjärtligt välkomna att taga del av läroämnena
fysikalisk kemis nittio åriga och kvantkemi och molekylär spektrometris snart fyrtio
åriga utvecklingshistoria vid Åbo Akademi.
Fysikaliska Kemins och Åbo Akademis historia omfattar den ena stora omvälvningen
efter den andra. Åbo Akademi grundades som ett privat universitet i ett skede då
Finland alldeles nyligen hade blivit självständigt och hela samhället ännu var i gungning. Åbo Akademis status som ett vetenskapsuniversitet förstärktes och dess struktur ändrades ständigt under de första åren då nya ämnen och Fakulteter bildades
alltefter som finansiella möjligheter skapades. En mycket omfattande administrativ
ändring kom på 1980-talet då Åbo Akademi förstatligades och sedan igen då Universitetet återigen blev privat från 1.1.2010. Den reformen som personalen som bäst
anpassar sig till upplevs av de berörda som den största och besvärligaste någonsin,
ja nästan oöverkomlig. I ett sådant läge är det nyttigt att blicka tillbaka i historien för
att få perspektiv på händelserna. Då inser man, att minst lika stora oväder har drabbat Akademin och Fysikaliska Kemin flera gånger tidigare och alltid har Institutionen
(Laboratoriet) seglat igenom stormen och fortsatt ”seglatsen” starkare än någonsin.
Man kan från statistiken även i denna historik konstatera att Fysikaliska kemins
styrka har varit och förblir forskning och därpå baserad högsta undervisning, som
Institutionen framhåller med pondus.
I och med att kemi, företrädesvis fysikalisk kemi professurens innehavare, Jarl B.
Rosenholm gått i pension från och med första maj 2011 fokuseras uppmärksamheten
i denna historik på redovisningen av närhistorien för Fysikalisk Kemi enheten. Historiken har skrivits av professor Rosenholm och han bär naturligtvis ansvaret för texten.
En betydande hjälp med statistiska uppgifter och bilagorna har erhållits av Christina
Luojola och Gun Hedström med stöd från fakultetskansliet. Professor Hotokka har
granskat texten berörande Kvantkemi och Molekylär Spektrometri. Trots uppbringande av största noggrannhet kan smärre fel förekomma, vilket vi redan nu beklagar.
I detta skede är det på plats att tacka alla “FyKe:iter” och supportrar som bidragit till den
framgång som påvisas i verksamhetsanalysen. Vi som nu jobbar här är stolta över de
resultat som uppnåtts och hoppas att vi framöver kan försvara Institutionens (Laboratoriets) goda rykte både nationellt och internationellt!
Åbo, maj 2011

Matti Hotokka

Jarl B. Rosenholm

Professor
INV-prefekt
Kvantkemi och Molekylär Spektrometri

Professor
Fysikalisk Kemi
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HISTORISK ÖVERSIKT
De akademiska sommarkurserna i Åbo, som begynte år 1913 var ett förspel till grundandet av Åbo Akademi. År 1917 föreslog beredningskommittén för bildandet av Åbo
Akademi att den skulle bestå av tre Sektioner, en Humanistisk, en Matematisk-Fysisk
och en Statsvetenskaplig Sektion. Statutkommittén upphöjde Sektionerna till Fakulteter. Den Matematisk-Fysiska enheten skulle kallas Matematisk-Naturvetenskapliga
Fakulteten (MNF).
MNF fick fyra professurer som blev besatta redan år 1918. Walter Wahl installerades
som professor i kemi. Undervisningen började på höstterminen 1919 med 15 studerande. Professor Wahls professur i kemi kompletterades år 1922 med en extra ordinarie professur i organisk kemi till vilken Karl Friedrich Schmidt installerades. Både
Wahl och Schmidt avgick redan år 1924 och båda tjänsterna lämnades vakanta fram
till 1928 då Fredrik Woldemar Klingstedt valdes till den ordinarie professuren i kemi.
Han lämnade professuren 1931och först 1934 besattes den med Kurt Buch. Nedan
anges kemi inriktningarnas utveckling inom Matematisk-Naturvetenskapliga och
Kemisk-Tekniska Fakulteterna. Notera att endast tiden efter utnämningarna till professors tjänsten, inte t.f.-perioden, har beaktats. I kursiv anges grundandet av de
första lägre (lektorat) tjänsterna, samt strukturella förändringar.
Mat.- Nat. Fakulteten

Kem.- Tek. Fakulteten

Matematisk-Naturvetenskapliga Fakulteten grundas (1918)
Kemi (prof., W.A. Wahl)

1918-24

Kemisk-Tekniska Fakulteten grundas provisoriskt (1920)
1920-21
1920

Allmän kemisk teknologi (prof. E.K.M.
Hägglund)
Skogsprodukternas kemi och kemiska
teknologi (professur)

Analytisk kemi och kemisk-tekniska
analysmetoder (lektorat)

Organisk kemi (lektorat)
1920
Fysikalisk kemi och elektrokemi
1921
(lektorat)
Tillfälligt laboratorium för fysikalisk kemi, 1921
1921-30

1921-22
1921-28

Skogsprodukternas kemi och
allmänna kemiska teknologi (prof.
E.K.M. Hägglund)
Allmän kemisk teknologi (prof. L.
Forsén)

Analytisk kemi och kemisk-tekniska
analysmetoder (lektor, P. Ekwall)

Fysikalisk kemi laboratorier i Reuters hus, 1922
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Organisk kemi (e.o. prof.,
K.F. Schmidt)

1922-24

Kemi (prof., F.W. Klingstedt)

1928-30

1926-60

Borgströmska professuren i allmän
kemisk teknologi (prof. W.G.T. Qvist)

Fysikalisk kemi och elektrokemi
1929-35
(lektor P. Ekwall)
Kemisk-Tekniska Fakulteten permanent (1929)
1930-47

Kemi (prof., K.K.W. Buch)
Organisk kemi (e.o. prof.,
H.A.O. Aspelund)

1934-42
1934-43

Skogsprodukternas kemi och
allmänna kemiska teknologi (prof.
F.W. Klingstedt)

De tidiga utvecklingsskedena har redan tidigare presenterats utförligt av docent Sune
Backlund och professor Matti Hotokka på svenska i 70-års jubileumshistoriken (1992)
och på engelska i 75-års jubileumshistoriken (1996). I det första fallet användes
inledandet av såväl den teoretiska som den laborativa undervisningen som
utgångspunkt, medan det formella beslutet om att inleda undervisning i fysikalisk
kemi använts som referenspunkt vid 75-årsjubiléet. Institutionens historia har också
genomgåtts i 80 (2002)- och 85 (2006)-års historikerna. Förutom dessa alster har
Institutionen presenterat sin aktuella verksamhet i en rad årliga Produktivitetsrapporter, Aktivitetsrapporter, Verksamhetsberättelser och Institutionsbroschyrer. År
1987 sammanställde Folke Eriksson den första Produktivitetsrapporten där samtliga
anställdas aktivitet under tiden 1.8.1986 – 31.12.1987 dokumenterades. Modellen för
analysen var baserad på den dåtida Rektorns utvärdering av verksamheten, som
godkändes av Åbo Akademis Styrelse 15.2.1987. Målsättningen med de årliga
interna rapporterna var att följa upp omfattningen och kvaliteten av Institutionens
forskning, samt att garantera de anställdas rättsskydd. Vid övertagandet av ansvaret
för Verksamhetsberättelsen och Aktivitetsrapporten har Gun Hedström modifierat
modellen 2007 så att de bättre stöder det nya (DNL) lönesystemet där personalens
lön baserar sig på en fastslagen kravnivå och en prestationsnivå.
I denna historik har behandlingen av de tidigaste historiska skeendena förkortats.
Tyngdpunkten har i stället lagts på en djupare analys av verksamhetens utveckling
under tiden då institutionens båda ledare, professor Matti Hotokka och professor Jarl
B. Rosenholm har innehaft sina tjänster tjänstförrättande eller ordinariter fram till Åbo
Akademis privatisering, 2010. Historiken behandlar enheterna Fysikalisk Kemi, samt
Kvantkemi och Molekylär Spektrometri skilt, emedan utexamineringen ända till
doktorsgraden är oberoende av varandra. Dessutom grundades Kvantkemi och
Molekylär Spektrometri som en service enhet för samtliga ämnen inom MatematiskNaturvetenskapliga Fakulteten. I texten framöver betecknar Fysikalisk Kemi (FyKe)
och Kvantkemi och Molekylär Spektrometri (KKMS) utbildningsenheterna under
Institutionen för Fysikalisk Kemi (IFK). Kursutbuden och ämnesområden anges med
små bokstäver. Historiken erbjuder även en överblick av den nationella och
internationella utbildningen, t.ex. vid forskarskolan, ”Graduate School of Materials
Research” (GSMR) och forskarskolan för datorkemi och molekylär spektrometri
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(LASKEMO), samt av spetsforskningsenheten, ”Center of Excellence for Functional
Materials” (FunMat). GSMR och FunMat enheterna har initierats och varit ledda av
professor Rosenholm vid Institutionen. I och med universitetsreformen 2010 har
universiteten privatiserats och Institutionen för Fysikalisk Kemi inom MatematiskNaturvetenskapliga Fakulteten har ombildats till Laboratoriet för Fysikalisk Kemi vid
Institutionen för Naturvetenskaper inom Fakultetsområdet för Naturvetenskaper och
Teknik. Ävenom fokuset ligger på tiden före denna reform är det på plats att
överblicka reformens betydelse för Institutionens framtidsutsikter som Laboratorium.
Den första historiska tillbakablicken och lägesanalysen skrevs redan 1986 av t.f.prof.
Jarl B. Rosenholm. En mera detaljerad historik över åren 1921-2006 kan läsas i
följande utgåvor:
1. Sju årtionden fysikalisk kemi vid Åbo Akademi. Institutionen för fysikalisk kemi, Åbo,
ISBN 951-650-074-9, 1992.
Den tidigaste historiska utvecklingen
De första tjänsteinnehavarna
Doktors,- licentiat,- magisters- och diplomingenjör avhandlingarna under P. Ekwalls
och I. Danielssons tid
2. Fysikalisk kemi, kvantkemi och molekylär spektrometri 1918-1993 i Åbo Akademi
1918-1993, (Red. S. Widén), Vol. IV, s. 75-84, Åbo Akademis förlag, Åbo 1993
Tillkomsten och utvecklingen av MNF, samt dess Institut, sedermera Institutioner
Tillkomsten och utvecklingen av KTF, sedermera TkF, samt dess Institut, sedremera
Institutioner och Laboratorier
3. Department of Physical Chemistry. 75 Years in the Service of Science and
Technology, 1921-1996, Åbo, ISBN 951-650-824-3, 1996.
En utvidgad presentation av den tidigaste historiska utvecklingen
De första tjänsteinnehavarna
Doktors,- licentiat,- magisters,- och diplomingenjör avhandlingarna under P. Ekwalls,
I. Danielssons, J.B. Rosenholms, respektive P. Pyykkös och M. Hotokkas tid
4. Jarl B. Rosenholm, 75 år fysikalisk kemi vid Åbo Akademi, Kemia-Kemi, Vol. 25, s.
327-330, 1998.
5. Åtta årtionden fysikalisk kemi vid Åbo Akademi, 1922-2002, Åbo, ISBN 952-12-10354, 2002
En omarbetad och förkortad historik
Hobbyklubbens verksamhet
Verksamhetsmiljö analys för 1990-talet och utsikterna inför 2000-talet
Anställda under J.B. Rosenholms och M. Hotokkas tid
Projektverksamheten
Lärar- och elev utbyte med utlandet
Doktors,- licentiat,- magisters- och diplomingenjör avhandlingar 1985-2002
Fördelning av publikationer mellan olika vetenskapliga tidskrifter
6. Department of Physical Chemistry, Åbo Akademi University, 85 Years in the
Service of Science and Technology, 1921-2006, Åbo, ISBN 952-12-1815-0, 2006.
En historisk översikt förankrad i tillkomsten av kemi ämnen och tjänstetillsättningar vid
Åbo Akademi, 1918-2006
Statistisk översikt av verksamhetsförutsättningarna
Historisk översikt över tillkomsten av yt- och kolloidkemi, Nobel pristagarna inom
detta område, personalens roll vid utvecklandet av det internationella samfundet,
relationen till nya anslutande discipliner (t.ex. nano-vetenskap)
Strategin för utvecklingen av Fysikalisk Kemi, samt Kvantkemi och Molekylär Spektrometri och en statistisk analys av resultaten
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Materialvetenskapens utvecklingshistoria, omfattande grundandet av Graduate
School of Materials Research (GSMR) och satsningen på Center of Excellence for
Functional Materials (FunMat)
Doktors,- och licentiat avhandlingar vid Fysikalisk Kemi, 1951-2006 och GSMR, 19952006

FYSIKALISK KEMI
I Åbo Akademis årsskrift 1918 betonar Ossian Aschan vikten av forskning och studier
i gränsområdet mellan fysik och kemi, det vill säga i fysikalisk kemi enligt en plan
som uppgjorts för den Kemisk-Tekniska Fakulteten. Tillkomsten av läroämnet fysikalisk kemi härrör sig sålunda till 1921 då Stiftelsen vid Åbo Akademis Delegation
biföll Akademins kKnsistoriums anhållan om inrättandet av ett lektorat i fysikalisk
kemi och elektrokemi. Den 28 april 1921 hade kansler stadfäst instruktionerna för
lektoratets innehavare.

Prof.em. Per Ekwall, prof.em. Ingvar Danielsson och prof.em. Jarl B. Rosenholm vid den
sistnämdas installationsfest på Svenska Klubben mars1988 (J.B. Rosenholms bildsamling)

Övningslaborationerna i fysikalisk kemi inleddes emellertid först hösten 1922 i
Reuterska gården vid Henriksgatan.

8

Reuter gården och ingången till Fysikalisk Kemi Institutet från 1922 (LFK bildsamlingar).

Professor Walter A. Wahl föreläste åren 1921-1924 över fysikalisk kemi och elektrokemi för studeranden både från Matematisk-Naturvetenskapliga och KemiskTekniska Fakulteten. Som handledare i övningslaboratoriet fungerade fil.dr. Fredrik
Woldemar Klingstedt och fil.kand. Per Ekwall. Åren 1925-1929 förelästes grundkurser och högre kurser i fysikalisk kemi av Per Ekwall och professor Erik Hägglund.
Lektoratet i fysikalisk kemi och elektrokemi förblev vakant ända fram till 1929.

Gadolinia byggnaden har inhyst Fysikalisk Kemi och Kvantkemi och Molekylär Spektrometri
alltsedan 1969 (ÅA bildsamlingar).

Såsom detaljgranskningen nedan redovisar för var fokuseringen av forskningen och
utbildningen på tvärvetenskaplighet avgörande. Detta blir uppenbart när man inser
att Fysikaliska Kemins och Kvantkemins elever har installerats till professurer med
följande benämningar:
Fysikalisk kemi och Elektrokemi vid Åbo Akademi, 1935
Fysikalisk kemi vid Tekniska Högskolan, 1958
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Organisk kemisk teknologi vid Tekniska Högskolan, 1960
Skogsprodukternas kemi och Allmänna kemiska teknologi vid Åbo Akademi, 1961
Kemi, företrädesvis Fysikalisk kemi och Elektrokemi vid Åbo Akademi, 1965
Farmaceutisk kemi och Biokemi vid Åbo Akademi, 1966
Teknisk kemi vid Tekniska Högskolan, 1969
Polymer- och plastkemins teknologi vid Åbo Akademi, 1979
Kvantkemi och Molekylär spektrometri vid Åbo Akademi, 1986
Kemi, företrädesvis Fysikalisk kemi vid Åbo Akademi, 1987
Fysikalisk kemi vid Bergens Universitet, Norge, 1988
Polymerkemins teknologi vid Villmanstrand Tekniska Högskola, 1988
Trädprocesseringens fysikaliska kemi vid Tekniska Högskolan, 1992
Pappersteknologi vid Universitetet i Karlstad, Sverige, 1997
Membranteknologi vid Villmanstrand Tekniska Högskola, 1998
Fysikalisk kemi vid Universitet i Trondheim, Norge, 2002
Trycknings- och pappersteknologi vid Åbo Akademi, 2006
Oorganisk kemi vid Universitetet i Ulm, Tyskland, 2010
Kemi, företrädesvis Fysikalisk kemi vid Åbo Akademi, 2011

Dessutom kan två professurer, i Biomaterialens processteknik vid Villmanstrands
Tekniska Universitet, 2010 och Kemi vid Helsingfors Universitet, 2010 mera avlägset
inräknas i Institutionens produktion. Frånser man Ekwalls tidiga professur, har 18
(20) professurer vunnits inom en period av 53 år, vilket innebär en professur per 2,9
(2,6) år. Bortser man från återbesättanden blir medeltalet för FyKe doktorerna en
professur per 3,8 (3,3) år. Detta måste betraktas som en osedvanlig prestation!

Per Ekwall
1935 – 1963

Per Ekwall handhade under åren 1921-1928 lektoratet i Analytisk kemi och Kemisktekniska analysmetoder vid den nybildade Kemisk-Tekniska Fakulteten (KTF). Han är
alltså analytiska kemins första lärare och traditionsfader. Detta bör betraktas naturligt,
med tanke på att analytisk kemi strukturellt är tillämpad fysikalisk kemi.

10

Vid sidan av sitt lektorat vid KTF verkade han som handledare på Fysikalisk Kemiska
Avdelningen 1924-1927. Lektoratet i fysikalisk kemi och elektrokemi besattes den 15
november 1929 då fil.dr. Per Ekwall utnämndes till dess innehavare. Han är alltså
lärofader också för fysikaliska kemin.

Analytiska Kemins och Fysikaliska Kemins första tjänsteinnehavare (lärofader), professor
emeritus, Per Ekwall hälsar professorerna Jarl B. Rosenholm (fysikalisk kemi) och Ari Ivaska
(analytisk kemi) vid deras installationsfest i Svenska Klubben, mars 1988 (J.B. Rosenholms
bildsamling)

Tack vare särskilda donationer och ombildning av lektoratet i fysikalisk kemi kunde
Per Ekwall den 19 juni 1935 utnämnas till extra ordinarie professor i fysikalisk kemi
och elektrokemi. I undervisningsprogrammet 1936-1937 ingår för första gången
Fysikalisk-Kemiska Institutet som en egen enhet. Dipl.ing. Gösta Johansson-Juup
verkade som den första timanställda assistenten i övningslaboratoriet 1938-1943.
Som ett led i omorganiseringen av kemiundervisningen och för att hedra donatörerna
ombildades professuren från den 1 juli 1943 till Ernst och Majken Grönbloms professur i kemi, företrädesvis fysikalisk kemi och elektrokemi. Sin första assistentur
erhöll Institutet 1946. Den innehades av fil.mag. R.G. Birck 1946-1947. I början av
1950-talet inrättades en lärartjänst som sköttes av Henrik Bruun och Ingvar
Danielsson.
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Per Ekwall promoverades till jubeldoktor den 22. September 1978

Prof.em. Per Ekwall var hedersledamot i Finska Kemistsamfundet och Kemiska
Sällskapet i Åbo. Han kallades till ledamot av Finska Vetenskaps-Societeten,
Svenska Tekniska Vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien i Sverige. Han promoverades till hedersdoktor vid Stockholms Universitet
1960.
I schemat nedan kan man avläsa tjänstetillsättningar i kemi under Per Ekwalls
verksamhetstid vid Fysikalisk-Kemiska Institutet. Notera att endast tiden efter utnämningen till professorstjänster har beaktats.
Mat.- Nat. Fakulteten
Fysikalisk kemi och Elektrokemi
(lektor P. Ekwall)

Kem.- Tek. Fakulteten
1929-35
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Kemisk-Tekniska Fakulteten permanent (1929)
1930-47

Kemi (prof., K.K.W. Buch)
Organisk kemi (e.o. prof.,
H.A.O. Aspelund)
Fysikalisk kemi och Elektrokemi
(e.o. prof., P. Ekwall)

1934-42
1934-43
1935-43
1936-43

Kemi, företrädesvis Organisk kemi
(prof., H.A.O. Aspelund)

Skogsprodukternas kemi och
Allmänna kemiska teknologi (prof.
F.W. Klingstedt)

1943-61
1943-52

Ernst och Majken Grönbloms prof. 1943-63
Kemi, företrädesvis Fysikalisk kemi
och Elektrokemi (prof., P. Ekwall)
1951-55

1952-69

Analytisk kemi och Kemisk-tekniska
analysmetoder (lektor, A. J.Ringbom)

Analytisk kemi och Kemisk-tekniska
analysmetoder (e.o prof, A.J.
Ringbom)

Skogsprodukternas kemi och
Allmänna kemiska teknologi (prof. W.
Jensen)
Kemi, företrädesvis Oorganisk och
Analytisk kemi (prof, A.J. Ringbom)

Första statsunderstödet till Åbo Akademi (1954)
1961-82

Farmaceutisk kemi och Biokemi
(pers.prof. H.A.O. Aspelund)

1962-65

Kemi, företrädesvis Organisk kemi
(prof., G.-A. Holmberg)

1963-78

1962-89

Skogsprodukternas kemi och
Allmänna kemiska teknologi (prof.
H.H. Bruun)

Borgströmska professuren i Allmän
kemisk teknolog (prof.
L.E.I. Hummelstedt)

Då Per Ekwall uppnådde lagstadgad pensionsålder 1963 avsåg han att fortsätta sin
karriär vid Åbo Akademi. Av någon anledning ansökte inte Fakulteten sådan och
tvingade sålunda Ekwall att avgå. Lyckosamt nog kallade Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) honom att inrätta ett Ytkemiskt Laboratorium i Stockholm juli
1963, som senare i januari 1968 omdöptes till Ytkemiska Institutet (YKI). Samtidigt
anställdes Ekwall som forskare vid Statens Tekniska Forskningsråd och utnämndes
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till laboratoriets chef. YKI har sedermera attraherat flera ledande företag i Norden
som kunder, men också internationellt.

Per Ekwalls doktorsavhandling 1927 (Instutet för Fysikalisk Kemi, Meddelande nr.1)

År 1923 hade Ekwall påbörjat det experimentella arbetet på sin doktorsavhandling
“Om ytaktiviteten hos lösningar av högmolekylära fettsyrors natriumsalter”. Arbetet
utfördes i det fysikalisk-kemiska laboratoriet i Reuterska gården och avhandlingen
framlades till offentlig granskning vid Matematisk-Naturvetenskapliga Fakulteten, den
29 juni 1927. I sin avhandling framhöll han förekomsten av en “kritisk koncentration”
(cmc) ovanom vilken tvålmolekylerna aggregerar till kolloidala komplex, s.k. miceller.
Begreppet blev godtaget i hela världen och studiet av associationskolloidernas
“kritiska koncentrationer” och andra tvållösningarnas egenskaper var det centrala
forskningstemat flera tiotal år framöver. Framförallt gällde det fasjämviktsstudier i
systemen natriumkarboxylat-alkohol-vatten som första gången publicerades i Kolloid
Zeitschrift 1960. Det minutiöst utforskade så kallade “heliga systemet” natriumkaprylat-dekanol-vatten nämnes fortfarande med respekt världen över. Forskningsområdet är fortfarande aktuellt och av central betydelse som modellsystem för flera
tillämpningar av ytaktiva ämnen, såsom rengöring, emulsioner, skum och mikroemulsioner.
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Ursprungliga trekomponentsystemet; natrium kaprylat – dekanol – vatten (P. Ekwall, I.
Danielsson, L. Mandell, Kolloid Zeitschrift, 169 (1060) 114-124). En fullständigare
karakterisering rapporteras i Acta Polytechnica Scandinavica, 74, I (L. Mandell & P. Ekwall),
II-III (L. Mandell, K. Fontell, H. Lehtinen, P. Ekwall)), Stockholm 1968.

Forskningen utvidgades från surfaktant systemen till andra, i praktiska tillämpningar
intressanta system. Som exempel kan nämnas talloljor och rosiner som extraherats
ur träd. Båda produkterna är fortfarande av intresse vid hydrofobering (sizing) av
papper. Ett annat exempel är biologiskt aktiva ytaktiva substanser. Man kan också
notera att kärnan till materialkemin introducerades redan då. Summerat lades fundamenten för yt- och kolloidkemin, tillämpad både på mjuka självassocierande lösningar
och hårda partikel suspensioner. Rönen inom de huvudsakliga forskningsinriktningarna summerade Ekwall regelbundet genom att binda in publicerade artiklar
med medarbetare inom temaområdena. Exempel på sådana är:
Struktur der seifenlösungen, 11 publikationer (med L.G. Lindblad, I. Danielsson och L.
Mandell), 1928-1960
Kromsyreelektrolys, 4 publikationer (med E. Muller, H. Lindström, K. Buxhoevden), 19291941
Alkylierte ammoniumpikrate, 6 publikationer (med A. Ringbom), 1932-1933
Hartssyre- och talloljeforskning, 37 publikationer (med R.E. Lindström, O. Harva, H. Bruun,
P. Jalava, R. Ryhage, E. Stenhagen, I. Fischmeister, S. Gåsland, G. Lundqvist), 1941-1960
Cancerforskning, 24 publikationer (med K. Setälä, E. Saxén, L. Sjöblom, E.V. Lindström, P.
Ermala), 1947-1955
Hormonforskning, 10 publikationer (med L. Sjöblom, T. Lundsten, I. Schröder, E. Diczfalusy,
A. Westman, J. Olsen), 1949-1955

Sammanfattade helheter av forskningen kan också avläsas i de licentiat- och
doktorsavhandligar som färdigställdes under hans tid:
Licentiatavhandlingar:
Kaapo Passinen, “Växelverkan mellan 1-dekanol och associationskolloidlösningar ovanom
den kritiska koncentrationen. Den andra kritiska koncentrationen”, KTF (1952-1954)
Krister Fontell, “Lågvinkelröntgenundersökningar av gallsyrornas alkalisalter i
vattenlösning”, MNF (1958)
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Leo Mandell, “Fasjämvikter i trekomponentsystem natriumkaprylat, dekanol och vatten”,
MNF (1958-1960)
Erik-Magnus Brenner,”Undersökning av lågvinkelröntgeninterferenserna i isotropa
vattenlösningar av Na-dodecylsulfat”, MNF (1961)
Veikko Sjöberg, “Undersökning av magnesiumoxid, dess hydratation och dess
vattensuspensioners flytegenskaper”, MNF (1964)
Doktorsavhandlingar:
Olavi Harva: “The properties of tall oil rosin soap and its mixtures with fatty acid soaps
in aqueous solutions”, KTF (1951)
Henrik H. Bruun, “Surface balance studies of rosin acid monolayers”, KTF (1954)
Ingvar Danielsson, “The association of long-chain dipotassium alpha, omegaalkanedioates in aqueous solution”, MNF (1956)
Lars Sjöblom, “Undersökningar rörande solubilisering av en del biologiskt verksamma
substanser“, MNF (1956)

Det första diplomarbetet under docent Ekwalls ledning färdigställdes 1929 av Bengt
Otterström och behandlade ledningsförmågan hos tvållösningar. Totalt skrevs 19
examensarbeten och 53 diplomarbeten och under hans tid (se 70-års historiken,
1992).
Ett bevis på doktorandernas och elevernas kompetens, samt den speciella fysikaliskkemiska inriktningens, yt- och kolloidkemins tvärvetenskaplighet verifieras av att alla
hans fyra doktorer, samt P. Kivalo blev professorer inom samtliga av hans centrala
forskningsinriktningar:
Pekka Kivalo, professor i Fysikalisk kemi vid Tekniska Högskolan, 1958
Olavi Harva, professor i Organisk kemisk teknologi vid Tekniska Högskolan, 1960, som
ombildades till en professur i Teknisk kemi, 1969
Henrik H. Bruun, professor i Skogsprodukternas kemi och Allmänna kemiska teknologi vid
Åbo Akademi, 1961
Ingvar Danielsson, professor i Kemi, företrädesvis Fysikalisk kemi och elektrokemi vid Åbo
Akademi, 1965
Lars Sjöblom, professor i Farmaceutisk kemi och Biokemi vid Åbo Akademi, 1966

Kort före sin död 19. december 1990 svarade Professor Ekwall på Fysikalisk Kemis
95 års dag hälsning. Det bilagda ”testamentet” från november 1990 följer nedan.
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Han bifogade den sista för Ekwall typiska tematiska inbundna volymen, ”Solutions of
alkali soaps and water in fatty acids”, innehållande fjorton artiklar publicerade under
åren 1969-1989. Det experimentella materialet uppsamlades vid Fysikalisk Kemi och
Ytkemiska Institutet. Artiklarna skrevs med elever (L. Mandell, K. Fontell) som flyttat
med honom till Sverige från Fysikalisk Kemi, med nya kolleger i Sverige (P. Solyom,
S. Friberg, B. Lindman) och till slut (sju artiklar) ensam i sitt hem med stöd av eleven
Krister Fontell. Ytterligare ett manuskript var under bearbetning, men förblev
opublicerat.

P. Ekwalls sista manuskript, med trekomponent diagrammet liggande på bordet, var
under beredning, men förblev opublicerat (J.B. Rosenholms bildsamling).
Per Ekwalls minne hedrades i december 1991 genom att döpa om auditorium C i
Gadolinia till Per Ekwall auditoriet.

Meddelande från Åbo Akademi, 4, 1 (1991) och porträttet som placerats där (J.B.
Rosenholms bildsamling).
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En utförlig skildring av hans bakgrund och livsgärning har nyligen sammanställts av
prof.em. Per Stenius (”Per Ekwall 1985-1991: Ytkemins fader i Finland”, i Teknologi och
konst: Finlandssvenska Tekniker – Band VII, (H. Lindberg, C.-E. Geust, K. Hedström och G.
Mårtenson, red.), s. 95-119, Tekniska Föreningen i Finland, Driftingenjörsförbundet i Finland,
2010).

Ingvar Danielsson
1965 – 1985

Fil.dr. Ingvar Danielsson verkade som t.f. professor efter Per Ekwalls pensionering
åren 1963-1965 och efterföljde honom i lärostolen 1965. I samband med förstatligandet av Åbo Akademi 1981 inrättades samtliga professurer ånyo som statliga
tjänster med enbart ämnesområdet i benämningen; professur i kemi, företrädesvis
fysikalisk kemi och elektrokemi. Professor Danielsson tog 1969 initiativet att grunda
en biträdande professur i Kvantkemi, med målet att bidraga med tvärvetenskapligt
stöd åt alla MNF Institutioner.

Professor Ingvar Danielssons flankerad av professorer, Per Stenius och Johan Sjöblom (t.v.),
samt Bengt Stenlund, Jarl B. Rosenholm och Pekka Pyykkö (t.h.). Hans porträtt, målat av
Vuokko Kimari-Ermala avkläddes vid en ceremoni i Gadolinia, på hans 70 års dag, den
24.5.1992 (J.B. Rosenholms bildsamling)
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Professor Ingvar Danielsson hedrades med ett porträtt som avtäcktes vid en ceremoni och minisymposium år 1992. Samtidigt utgav man den första 70-års historiken
över Fysikaliska Kemin vid Åbo Akademi.

Professor Ingvar Danielssons illustra föreläsning vid symposiet och tal vid festmåltiden med
vilka man hedrade hans 80 års dag 30.8.2002 (Fysikalisk Kemi bildsamlingar)

Prof.em. Ingvar Danielsson verkade som ordförande för Kemiska Sällskapet i Åbo.
Han kallades till medlem av Finska Vetenskaps-Societeten och tilldelades förtjänstteckenet, kommendör av Finlands Lejons Orden. Hans 60 års dag förärades med en
festskrift i Finnish Chemical Letters, Vol.6-8 (1982). Hans 80 års dag firades med ett
symposium och festmåltid på Svenska Klubben, den 30.8.2002.
I schemat nedan kan man avläsa tjänstetillsättningar i kemi under Ingvar Danielssons
verksamhetstid vid Institutionen för Fysikalisk Kemi. Notera att endast tiden efter
utnämningen till professorstjänster har beaktats.
Mat.- Nat. Fakulteten

Kem.- Tek. Fakulteten

Ernst och Majken Grönbloms prof. 1965-85
Kemi, företrädesvis Fysikalisk kemi
och Elektrokemi (prof., I. Danielsson)
Farmaceutisk kemi och Biokemi
1966-76
(prof. C.L. Sjöblom)
1967-87

Analytisk kemi (pers. prof,
E.V. Wänninen)

Inflyttning till Gadolinia byggnaden (1969)
Instituten blir Institutioner (1969)
Kvantkemi och Molekylär
spektrometri
Kvantkemi och Molekylär spektrometri (bitr.prof. V.P. Pyykkö)

1972
1972-97
1974-84

Oorganisk kemi (prof. K. Karlsson)
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1974-75

Teknisk polymer- och plastkemi
(prof, E.S. Avela)

Inflyttning till Axelia byggnaden (1977)

1975-90

Farmaceutisk kemi och Biokemi
(prof. C.G. Gahmberg)

1979-81

Kemi, företrädesvis Organisk kemi
(prof., K.G. Pensar)
Farmaceutisk kemi (bitr.prof.
B. Lundberg)

1979-87

1979-02

Kemisk teknologi och Kemisk
reaktionsteknik (bitr.prof.
H.L.-E. Lindfors)

Teknisk polymer- och plastkemi
(prof, B.G. Stenlund)

1979-05

Åbo Akademi föstatligas (1981)
1980-85
1983-05

Farmaceutisk kemi och Biokemi
(prof. K.E.O. Åkerman)

1984-97
1985-05

Skogsprodukternas kemi (bitr.prof,
B.R. Holmbom)
Kemisk träförädlingsteknik (prof.
K.B. Lönnberg)

Skogsprodukternas kemi, (prof, B.R.
Holmbom)

Under professor Ingvar Danielssons tid fokuserades uppmärksamheten under en
lång tid på associationen hos kortkedjade karboxylater i vatten och saltlösningar.
Målet var att utröna de termodynamiska grunderna för associationen. Såsom det
framgår ur licentiat- och doktorsavhandlingarnas rubriker var de centrala aktörerna,
sedermera docenterna P. Stenius, S. Backlund, F. Eriksson och R. Friman. Med
tiden fick Stenius allt mer rollen som forskningsledare vid institutionen.
Parallellt med detta utforskades termodynamiken och strukturen hos för Per Ekwalls
forskning typiska trekomponent surfaktant system och fyrkomponent mikroemulsionsoch skum system (J.B. Rosenholm och J. Sjöblom).
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Överassistent, docent Per Stenius (med ett prov av flytande kristall?) avskedsfest 1977 i
Gadolinia (K. Rundts bildsamling)

Det bör framhållas att det var Danielsson som övertygade Ekwall att satsa speciell
uppmärksamhet på en fullständig kartläggning av fasjämvikterna i natrium oktanoat –
dekanol – vatten systemet. Satsningen visade sig vara lyckad, emedan liknande
fasjämvikter kunde senare återfinnas i de flesta surfaktantsystemen.

Det korrigerade trekomponentsystemet; vatten (H2O) – natriumoktanoat (NaC8) – dekanol
(C10OH), (Omprövningen föreslogs först av P.A. Winsor, Chemical Reviews, 68 (1968) 1 och
den första experimentella kontrollen gjordes av G.J.T. Tiddy, J.C.S., Faraday I, 68 (1972)
369. En fullständigare karakterisering rapporteras i R. Friman, doktorsavhandling, Åbo
Akademi, 1983, med referenser)

Intresset för praktiska tillämpningar representerades av lignosulfonaters fraktionering
(B. Stenlund) och fraktionernas inverkan på pigment- och lersuspensioners egenskaper (J. Le Bell). En helt ny forskningsinrikting introducerades av docent P. Stenius
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i form av latex polymeriserings studier och deras användning vid pappersbestrykning
(J. Laaksonen och K. Nurmi). Man kan alltså med fog fastslå att de av professor
Ekwall introducerade forskningsinriktningarna levde kvar, med fokus på
termodynamiska modelleringen av surfaktantsystem och tekniska tillämpningar av
kolloidala suspensioner.
Professor Danielssons huvudsakliga forskningsinriktningar framgår tydligt från de
licentiat- och doktorsavhandligar som färdigställdes under hans tid:
Licentiatavhandlingar:
Bengt Stenlund, “Determination of the molecular weight of gel chromatographed
lignosulphonates with the light scattering method)”, KTF (1967)
Per Stenius, “Beräkning av komplexjämvikterna i lösningar av associationskolloider ur
potentiometriska hydrolysdata”, MNF (1967)
Carl-Olof Palm, “Apparatur och databehandling vid studiet av röntgenstrålars
lågvinkelspridning i lösningar av amfifila ämnen”, MNF (1968)
Sune Backlund, ”Jonaktiviteter i systemet natriumkarboxylat-natriumklorid-vatten”, MNF
(1973)
Bengt Svens, ”Struktur och association i lösningar av kortkedjade alkalikarboxylater.
Kärnmagnetiska egenskaper och röntgenstrålars lågvinkelspridning”, KTF (1974)
Jean Le Bell, ”Lignosulfonaters inverkan på pigment- och keramiska suspensioners
kolloidala stabilitet”, KTF (1976)
Jarl B. Rosenholm, ”Egenskaper hos micellbildning och anknytning till bildning av
mesofaser”, MNF (1978)
Rauno Friman ”Rakkedjade och förgrenade natriumkarboxylaters interaktion och
association i vattenlösning. Hydrolysjämvikter. Osmometriska egenskaper och ljusspridning”,
MNF (1978)
Folke Eriksson, ”Termodynamik för kortkedjade natriumkarboxylaters association i
vattenlösning”, MNF (1978)
Juhani Laaksonen, ”Emulgatorfri emulsionspolymerisation av styren respektive vinylklorid.
Mekanism och karaktersiering”, MNF (1979)
Kerstin Halling, ”Hydrolys- och associaitonsjämvikter hos hydrotropa karboxylater och
micellbildare”, MNF (1980)
Kari Nurmi, ”Framställning av terpolymerlatex bindemedel för bladbestrukna offsetpapperkvaliteter”, MNF (1980)
Johan Sjöblom, ”Associationsförlopp hos natrium-oktanoat och lägre homologer i olika
medier”, MNF (1980)
Kenneth Rundt, ”Mätning av motjon- aktiviteten i vattenlösningar av ytaktiva ämnen med
användning av elektrokemiska celler”, MNF (1982)
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Clas Rosenberg, ”En fysikalisk-kemisk betraktelse av skum samt dess tillämpning i
Textilindustrin”, MNF (1983)
Margareta Jorpes- Friman, ”Undersökning av vatten-i-olja och olja-i-vatten mikroemulsioner”, MNF (1985)
Doktorsavhandlingar:
Bengt Stenlund, ”Polyelectrolyte effects in gel chromatography of lignosulfonates”, KTF
(1970)
Krister Fontell, “Studier av flytande kristallina och micellära faser i system innehållande amfifila substanser”, MNF (1972)
Per Stenius, ”An investigation of the association equilibria and the micelle formation of
fatty acid sodium salts in the ionic medium 3 M sodium (chloride)”, MNF (1973)
Jarl B. Rosenholm, “Aggregation and formation of mesophases in the system watersodium n-octanoate-long-chain alcohol. Thermochemistry and spectrometry”, MNF (1978)
Sune Backlund, “Undersökning av växelverkningar joner-joner och joner-hydrofoba
molekyldelar i vattenlösningar av ytaktiva ämnen och neutral elektrolyt”, MNF (1979)
Johan Sjöblom, ”About the amphiphilic aggregation in organic and aqueous media and
the formation of mesophases”, MNF (1982)
Folke Eriksson, “Termodynamik för interaction och association i akvatiska lösningar av
homologer i serien natriumformiat-natriumoktanoat”, MNF (1982)
Rauno Friman, ”Aggregation and anomalous changes of activities in aqueous systems
of some ionic surfactants”, MNF (1983)
Jean Le Bell, “The influence of lignosulphonate on the colloidal stability of particulate
dispersions”, KTF (1983)

Totalt skrevs 77 examensarbeten och 58 diplomarbeten och under hans tid (se 70års historiken, 1992).
Ett bevis på kvaliteten hos doktoranderna och den speciella fysikalisk-kemiska
inriktningen på yt- och kolloidkemi får man då fem av hans elever blev professorer
med följande kemi inriktningar:
Bengt Stenlund, professor i Polymer- och plastkemins teknologi vid Åbo Akademi, 1979
Jarl B. Rosenholm, professor i Kemi – företrädesvis fysikalisk kemi vid Åbo Akademi, 1987
Johan Sjöblom, professor i Fysikalisk kemi vid Bergens Universitet, Norge, 1988, samt i
Fysikalisk kemi vid Universitet i Trondheim, Norge, 2002
Per Stenius, professor i Trädprocesseringens fysikaliska kemi vid Tekniska Högskolan,
1992
Björn Blomqvist, professor i Pappersteknologi vid Universitetet i Karlstad, Sverige, 1997
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Jarl B. Rosenholm
1987 – 2011

Efter Ingvar Danielssons pensionering den 31.8.1985 ändrades tjänstebenämningen
till; professur i kemi, företrädesvis fysikalisk kemi. Undervisningsområdet preciserades till att omfatta “förutom den allmänna fysikaliska kemin också yt- och kolloidkemi,
inklusive de tekniska tillämpningarna av densamma”.
Fil.dr. Jarl Björn Rosenholm verkade som t.f. professor under tiden 1.9.1985-30.10.
1987 och utnämndes till professuren den 2. oktober 1987, från och med den 1.
november 1987. Den 1. mars 1999 ändrades på Åbo Akademis initiativ, för att hedra
donatörerna (Stiftelsen för Åbo Akademi 1917-2007: Jubileumsutställningen ”Donatorer”,
s. 28, 2007), professurens benämning till “Ernst och Majken Grönbloms professur i
Kemi, företrädesvis Fysikalisk kemi”.

Professor Rosenholm leder som promotor för de filosofiska fakulteterna de nya
hedersdoktorerna och doktorerna till Åbo domkyrka, 20. maj 2005. (Åbo Akademis
bildsamling)

Professor Jarl B. Rosenholm hedrades med ett porträtt som avtäcktes vid ett
seminarium som anordnades i samband med hans 60-årsdag år 2006. Samtidigt
utgav man 85-års historiken över Fysikaliska Kemin vid Åbo Akademi.
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Professor Jarl B. Rosenholms porträtt (målat av Hilkka Könönen) avkläddes vid en ceremoni
i Gadolinia, den 10.11.2006 (J.B. Rosenholms bildsamling)

För sin framgångsrika verksamhet har professor Rosenholm tilldelats en rad utmärkelser av vilka följande är relevanta i detta sammanhang: Docent i fysikalisk kemi vid
Åbo Universitet, 1985, Per Brahe medaljen av Åbo Akademi, 1996, Ledamot av
Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland, 1998, Adjunct Research Professorship vid Ian Wark Research Institute, Australien, 1999, Riddartecknet av I klass av
Finlands Vita Ros orden (föreslagen av Åbo Akademi), 2006, Hedersdoktor (DrUniv)
vid University of South Australia, 2009. 60 års dagen uppmärksammades, förutom
med seminarium och festmåltid, också med en festskrift i Colloids and Surfaces (Vol.
291, 226 s., 2006) editerad av kollegerna M. Kosmulski, M. Lindén och J. Peltonen.

Professor Jarl B. Rosenholm som nypromoverad hedersdoktor (Dr.Univ.) med professor
John Ralston som år 2002 blev hedersdoktor vid Åbo Akademi (J.B. Rosenholms
bildsamling)
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Till Matematisk-Naturvetenskapliga Fakultetens doktor honoris causa har på Institutionens förslag utnämnts:
Professor Björn Lindman, Lunds Universitet (1988)
Professor Stig Friberg, Clarkson University (1993)
Professor John Ralston, University of South Australia (2002)

I schemat nedan kan man avläsa tjänstetillsättningar i kemi under Jarl B.
Rosenholms verksamhetstid vid Institutionen, sedermera Laboratoriet för Fysikalisk
Kemi. Notera att endast tiden efter utnämningen till ordinarie professorstjänster har
beaktats.
Mat.- Nat. Fakulteten

Kem.- Tek. Fakulteten

Kemi, företrädesvis Fysikalisk kemi 1987-99
(prof., J.B. Rosenholm)
1987-xx
1990-00

1990-xx
Kemi, företrädesvis Organisk kemi
(prof., J.K. Mattinen)

1991-xx
1991-98

Analytisk kemi (prof, A.U. Ivaska)
Borgströmska professuren i Allmän
kemisk teknolog
(prof. H.L.-E. Lindfors)
Kemisk sensorteknologi (prof. halvtid
A. Lewenstam)

Kemisk teknologi (bitr.prof. T. Salmi)

Inflyttning till BioCity byggnaden (1992)
Farmaceutisk kemi och Biokemi
(prof. P.J. Slotte)

1997-02
1998-xx
1998-xx

Kvantkemi och Molekylär spektro1998-xx
metri (prof. M. Hotokka)
Ernst och Majken Grönbloms prof. 1999-11
Kemi, företrädesvis Fysikalisk kemi
(prof., J.B. Rosenholm)
1999-xx
Biokemi – företrädesvis Datorstödd
strukturbiokemi (prof. M. Johnson)

1999-xx

Biokemi – företrädesvis Membranbiokemi (prof. P.J. Slotte)

2002-xx

2000-xx

Oorganisk kemi (prof. M. Hupa)
Kemisk reaktionsteknik (prof.
T. Salmi)

Teknisk polymerkemi (prof.,
C.-E.M. Wilén)

Borgströmska professuren i Kemisk
teknologi (prof. D. Murzin)
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Inflyttning till Axelia II byggnaden (2003)

Organisk kemi, särskilt Syntetisk
organisk kemi (prof. R. Leino)

2003-xx
2003-xx

Pappersförädling (prof. M. Toivakka)

2005-xx

Kemisk träförädlingsteknik (prof.
P. Fardim)

Kemisk-Tekniska blir Tekniska Fakulteten (2006)
2006-xx

Trycknings- och pappersteknologi
(prof. J. Peltonen)

Matematisk-Naturvetenskapliga Fakulteten blir
Institutionerna för Natur- och biovetenskaper
och Tekniska Fakulteten blir
Institutionerna för Kemiteknik och Informationsteknologi
Under Fakultetsområdet för Naturvetenskaper och Teknik (2010)
2011-xx
Ernst och Majken Grönbloms prof. 2011-xx
Kemi, företrädesvis Fysikalisk kemi
(prof., J. Peltonen)

Skogsprodukternas kemi (prof.
S. Willför)

År 1999 ändrades alla biträdande professorstjänster i Finland till professorstjänster
med lägre löneklass.
Professor Rosenholms litterära produktion presenteras i följande samlingsverk (med
de berörda forskningsledarna och senior forskarna angivna):
Interaction, Association and Structure of Surfactant and Polymer Blends (43 publikationer
tills.med P. Stenius, R. Friman och S. Backlund)
Bioactive Systems and Structures (22 publikationer tills.med M. Jokinen och M. Lindén)
Thin Films and Sol-Gel Synthesis (30 publikationer tills.med J. Peltonen och M. Lindén)
Wood, Pulp, Paper and Printing (42 publikationer tills.med T. Hurme, K. Backfolk och M.
Kosmulski)
Ceramic and Pigment Dispersions (95 publikationer tills.med M. Kosmulski, M. Lindén
och H. Fagerholm)
Solid and Composite Surfaces (28 publikationer tills.med H. Fagerholm)

Grupperingen bibehåller Ekwalls tema områden och framhäver de viktigaste samarbetarna. I viss mån är grupperingen tvetydig. Till exempel kan pigmentdispersions
artiklarna också ha kunnat tillskrivas pappersframställning.
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Forskningen och forskningsstrategin
Under professor Danielssons tid var fokuset på Rosenholms forskning att utröna de
strukturer som självassociationen av natriumoktanoat i frånvaro och närvaro av
medel- (pentanol) och lång- (dekanol) kedjade alkoholer och vatten ledde till.
Forskningen var i flere avseenden banbrytande. Med Laser-Raman, FT-IR och NMR
spektroskopi kunde han fastställa motjonernas- och vattnets bindning till
associatstrukturerna, konformationerna hos kolvätekedjorna, samt molekylernas
dynamik i vattenlösning och i aggregaten. Med lågvinkelröntgen faställdes den öppna
strukturen som micellerna hade, vilket konfirmerades senare med semi-empiriska
modellberäkningar. Termodynamiken för aggregationstillstånden kartlades speciellt
omfattande i Finland och som gästforskare i Kanada.
Vid tiden för Rosenholms övertagande av professuren framfördes ett informellt
budskap från Finlands Akademi att forskningen kring enbart surfaktant system inte
mera kommer att finansieras i samma utsträckning som under professor Danielssons
tid. Av denna orsak började systemurvalet utvidgas till att omfatta andra internationellt sett aktuella forskningsområden. Materialkemin, med fokus på yt- och
kolloidkemin (numera kallad nano-vetenskap) valdes som ett av de främsta
utvecklingsmålen i samtliga Verksamhets- och Utvecklingsplaner. År 1986 organiserades verksamheten under tre forskningsprogram; lösningskemi, heterogena
lösningssystem, pulverkemi (mineraler och polymerer). Denna uppdelning stöddes av
sju projekt, som även dokumenterades i Åbo Akademi Forskar (Red. U. Achrén,
1986):
Egenskaper hos alkohol – kolväte – vatten blandningar och deras relation till
jonogena mikroemulsioner (S. Backlund)
Aggregatstrukturen i system av ytaktivt ämne – vatten – semipolära additiv (R.
Friman)
Komplexa lösningssystem (J.B. Rosenholm)
Heterogena lösningssystem (J.B. Rosenholm)
Adsorption ur lösning (J.B. Rosenholm, R. Friman)
Koncentrerade suspensioners kolloidala tillstånd (J.B. Rosenholm, J. Le Bell)
Stabilitet och flytegenskaper hos lignosulfonat stabiliserade kolsuspensioner avsedda
som bränsle (I. Danielsson, J. Le Bell)

År 1987 hade forskningens inriktningar utökats med fiberkemi och ytors kemi.
Målsättningen var från början att upprätthålla professor Ekwalls forskningstradition
med surfaktantkemi, träd- och papperskemi, biokemi, omfattande farmaceutisk
teknologi (galenisk farmaci), samt materialkemi som forskningsinriktningar.
För att intensifiera handledningen av elever och forskarstuderanden indelades
institutionen år 1999 i sex grupper ledda av seniorforskare. Dessa är identifierade i
projektlistorna. I presentations broschyren från år 1999 nämns följande huvudsakliga
forskningsområden inom Fysikalisk Kemi:
Surfaktanter och emulsioner (doc. Sune Backlund och doc.Folke Eriksson)
Funktionella ytor och tunna filmer (doc. Jouko Peltonen)
Processering av funktionella nano-material (prof. Jarl B. Rosenholm)
Pulverdispersioner och materialkemi (dr. Mika Lindén)
Ytkarakterisering och materialframställning (doc. Heidi Fagerholm och dr. Tapio Hurme)
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Kvantkemi och Molekylär Spektrometri presenteras senare. I presentations
broschyren år 2005, fokuserades forskningen i fysikalisk kemi till endast tre områden
med följande huvud inriktningar:
Termodynamisk modellering av material (prof. Jarl B. Rosenholm)
Ytor och gränsytor (doc. Jouko Peltonen)
Funktionella porösa material (doc. Mika Lindén)

Efter att Jouko Peltonen erhöll sin professur 2006 bortföll även hans forskningsgrupp
från projektgrupp urvalet. Tillämpningsområdena inom materialforskning och process
teknologi bibehölls oförändrade.
Forskningsinstrumenteringen vid Fysikalisk Kemi var år 1985 föråldrad och måste
snabbt förnyas för att möjliggöra en forskning vid internationella frontlinjen. Ett av de
centrala målen var därför att utöka sortimentet, samtidigt som utsliten apparatur
förnyades. Parallellt konstruerades och uppgraderades forskningsinstrument vid
Institutionen (se K. Steinby, Research Instrumentation at the Department of Physical
Chemistry, 1992 och 1996). Nedan ges en rad exempel på apparatbyggen:
Autotitrator för potentiometriska och coulometriska titreringar
Datorkontrollerad röntgensedimentator med nivåkontroll för transmissions-mätningar
Gravimetrisk (du Nouy ring eller Wilhelmy platta) ytspänningsmätare
Automatisk reometer för suspensioners elasticitet
Autotitrator för konduktometriska mätningar
Laser- och videobaserad differentiell brytningsindexmätare för statisk ljusspridningsbestämning
Automatisk isentropisk “sing around” kompressibilitetsmätare
Datorkontrollerad tensiometer baserad på konturavläsning av hängande droppe
Automatisk fibertensiometer för låga dragstyrkor (max. 98 mN)
Datorkontrollerad strömningspotential/-ström mätare med alternerande vätskeflöde
Ombyggnad och automatisering av titrer- och ampullkalorimetern (tillsammans med
Tryggve Bergman)
Sammanställning av en fluorescensspektrometer (LIF) och en MEGA spektro-meter
Ombyggnad av röntgensedimentator för dynamiska sedimenttäthetsmätningar

En del av dessa kommersialiserades i ett senare skede. En aktuell lista av
instrumenteringen återfinns på Laboratoriets web-sidor (www.fyke.fi/).
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Nionde internationella konferensen berörande elektrokinetiska fenomen anordnades i Åbo,
den 6.-10. Juni 2010 med Fysikalisk Kemi som värd.

Ett bevis på att Fysikalisk Kemi har vunnit förtroende hos de nationella och
internationella organisationerna är att de valts till värd för följande konferenser:
EUCHEM Workshop on Adsorption of Surfactants and Macromolecules from Solution
(1989)
10th Scandinavian Symposium on Surface Chemistry (1989)
1st National Symposium on Surface and Colloid Science (1991)
10th Conference of the European Colloid and Interface Society (ECIS, 1996)
9th European Student Conference in Colloid and Polymer Chemistry (1999)
10th National Symposium on Surface and Colloid Science (2000)
9th International Electrokinetics Conference (ELKIN, 2010)

Professor Marek Kosmulski leder frågestunden efter Professor Johannes (Hans)
Lyklemas 80 års jubileums föreläsning vid ELKIN 2010 konferensen i Åbo, 2010
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Institutionen och samarbetsnätverk
Hela verksamhetsperioden har karakteriserats av talrika studiereformer, indragningar
av tjänster och reducerade budgetresurser. Samtidigt har man pålagt ökade krav på
antal examina och extern finansiering. Vid betraktelseperiodens början 1985 hade
institutionen, utöver en professor, en biträdande professor, två överassistenter (MNF
och KTF) och tre assistenter involverade i undervisningen. Lektorn i allmän kemi och
assistenten för det gemensamma röntgenlaboratoriet var dessutom stationerade vid
Institutionen. Dessutom stödde fyra laboratorietekniker verksamheten. År 2011 kvarstår två professorer, en universitetslektor, två universitetslärare och en laboratorieingenjör.
För att kompensera reduceringen av personalen och resurs bortfallen har utbildningen och forskningen integrerats framförallt med lokala och internationella materialkemi nätverk. Planen var ursprungligen att utländska elever med bland annat
materialvetenskap som huvudämne skulle först rekryteras till ett kandidat-magister
skolningsprogram vid Åbo Universitets International Master´s Degree in Science
(Temmpro) nätverk med Åbo Akademi som samarbetspart. Båda ingick i International
University of Turku/Åbo (IUTÅ).

Åbo Universitets presentation av Temmpro programmet med Åbo Akademi och Åbo
Handelshögskola som konsortium medlemmar.

På grund av svag elevtillströmning och ÅA samarbetsparternas ointresse tvinade
emellertid Temmpro programmet så småningom bort.
Den postgraduala utbildningens nivå och omfattning belönades 1995 då Fysikalisk
Kemi tilldelades koordineringsansvaret för den nationella forskarskolan Graduate
School of Materials Research (GSMR) med Rosenholm som ledare. GSMR var
stationerad vid Åbo Akademi, men delade verksamheten med Åbo Universitet (Turun
Yliopisto). Verksamheten vid GSMR behandlas utförligare senare i historiken.
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Den av professor Rosenholm ledda Graduate School of Materials Research blev fr.o.m. 1995
en framgångsrik länk mellan materialforskarna vid Åbo Akademi och Åbo Universitet. Genom
internationell nätverksbildning integrerades ett formellt samarbete även med Japan,
Australien och Kanada

Verksamheten vid GSMR blev från starten 1995 framgångsrik och lade grunden för
ett omfattande samarbete mellan materialforskarna vid Åbo Akademi och Åbo
Universitet. Med ett speciellt anslag från Undervisningsministeriet utvidgades det
formella samarbetet till Nara Institute of Technology, Japan, Ian Wark Research
Institute, Australien och Intelligent Materials and Systems Institute i Kanada. GSMR
katalyserade också tillkomsten av spetsforskningsenheterna för processkemi (PCC)
vid TkF och funktionella material (FunMat) vid MNF-TkF. Fram till professor Rosenholms pensionering som GSMR ledare 2010 hade hela 70 doktorer utdimitterats från
forskarskolan! Relationerna behandlas utförligare senare i historiken.
I figuren nedan illustreras den centrala roll Fysikaliska Kemin (Rosenholm) spelade i
nätverket mellan forskarutbildning (GSMR), spetsforskning (FunMat) och forskningsresultatens rationella förädling, till exempel genom kommersialisering (TuSP).
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Fysikaliska Kemins utbildnings (GSMR), forsknings (FunMat) och kommersialiserings nätverk

Med målet att förbättra tillgången till dyr avancerad forskningsinstrumentering inleddes ett samarbete med Åbo Universitet. Den externa verksamhet planerades av
Stiftelsen för Ny Teknologi (SNT, Uuden Teknologian Säätiö, UTS) och realiserades
av Data City Center – Åbo Teknologi Centum – Turku Science Park organisationerna. Ett gemensamt Materialforsknings Laboratorium inrättades 1989 med
finansiellt stöd från ett nationellt av TEKES finansierat materialforskningsprogram.
Materialforsknings Laboratoriet införlivades småningom med Åbo Universitet samtidigt som ett kommerciellt ytforskningslaboratorium, Top Analytica Ltd grundades
2001, med bland annat Åbo Akademi som aktieägare. Planerna initierades av J.B.
Rosenholm (UTS tutkimuspoliittinen ohjelma, 29.11.1994, J.B. Rosenholm, Materiaalintutkimus, i UTS Pitkän aikavälin tutkimuspoliittinen ohjelma, K. Jääskeläinen Ed., s. 33-39,
Turku 1995, J.B. Rosenholm, Turun materiaalitutkimus menestyy, Kemia-Kemi, 23 (1996)
273-275) och verkställdes av H. Fagerholm. Vid SNT/UTS har Rosenholm verkat i

delegationen, som styrelsemedlem och vice ordförande i 23 år. Vid TuSP har Rosenholm medverkat i sektionen som handhar verksamheten berörande material, speciellt
nationella Kompetenscentrumet i nästan 20 år. Dessa behandlas utförligare senare.
Internationaliseringskraven ökade från Undervisningsministeriet och behovet av
ytterligare expanderade utbildnings- och forskningsnätverk var ett villkor för att
förbättra konkurrenskraften för extern nationell och internationell finansiering. Som ett
första steg att tillfredsställa dessa krav valdes att kollektivt knyta personliga kontakter
mellan lärare och elever vid olika Universitet i Europa. Detta realiserades genom
gemensamma biannuala exkursioner till olika delar av Europa:
Sverige och Danmark, 1988
England, 1990
Tyskland, Nederländerna och Belgien (publikation, Jublo 70 XQRR), 1992
Frankrike (publikation, FyKe XQRR 1994),1994
Österrike, Tyskland och Schweiz (publikation, Jublo 75 FyKe XQRR), 1996
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Deltagarna avnjuter en gemensam middag under England exkursionen, 20.-26.5.1990. I
bortre raden skönjes från vänster J.B. Rosenholm, H. Fagerholm, F. Eriksson, G. Kiwilsza, K.
Steinby och R. Friman. (J.B. Rosenholms bildsamling)

Efter dessa utflykter bedömdes utbytet till och från Institutionen vara så aktivt att de
kollektiva exkursionerna hade förlorat sin betydelse. I verksamhetsrapporten 2006
presenterade Folke Eriksson följande statistik.

Elev och forskarutbytet (i månader) från Finland (vänster) och till Finland (höger) under åren
2000-2006 (F. Eriksson, Institutionen för Fysikalisk Kemi, Verksamhetsberättelse, 2006).

Det är uppenbart att internationaliseringen vid Institutionen är överlägsen vid MNF
och betydande även på Åbo Akademi planet. I stället för ett expanderat utbyte
satsade Institutionen härefter på att kalla in kända vetenskapsmän, representerande
olika specialiseringsområden att ge intensivkurser vid Institutionen:
Professor Björn Lindman, Surfactants and Polymers in Aqueous Solution, Universiteten i
Lund, Sverige och Coimbra, Portugal (2008)
Professor Johannes Lyklema, Polymers in Solution, Universitetet i Wageningen,
Nederländerna (2006)
Professor Brian Vincent, Controlled Flocculation, Universitetet I Bristol, England (2003)
Doktor Renaud Denoyel och Doktor Ohillip Lwellyn,Characterization and Properties of
Powders and Porous Solids, CNRS, Marseille, Frankrike (2003)
Professor Johannes Lyklema, Wetting–Dynamic Properties of Thin Films, Universitet i
Wageningen, Nederländerna (2001)
Professor Wim J. van Ooij, Organosilanes as Adhesion Promoters and Network Builders,
Universitetet i Cincinnati, USA (2000)
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Professor Otto Glatter, Modern Aspects on Scattering Methods, Universitetet i Graz,
Österrike (2000)
Professor Marek Kosmulski, Chemical Properties of Material Surfaces, Tekniska
Universitetet i Lublin, Polen (2000)
Professor Johannes Lyklema, Electric Double Layer in Disperse Systems, Universitet i
Wageningen, Nederländerna (1997)
Professor Per Stenius, Ytkemiska aspekter på cellulosa- och pappersframställning,
Tekniska Högskolan, Esbo (1997)
Professor Marianne Nyström, Yt- och kolloidkemiska aspekter på olika former av
vattenrening och fraktionering med membran, Tekniska Högskolan i Villmanstrand (1997)
Doktor Kash L. Mittal, Adhesion Science and Technology, USA (1996)
Professor Björn Lindman, Surfactants and Polymers in Solution, Universitetet i Lund,
Sverige (1996)
Professor Egon Matijevic´, Small Particle Processing, Characterization and Interaction,
Clarkson University, USA (1996)
Doktor Th. Tadros, Colloid Science and Rheology, USA (1994)

På detta sätt maximerades investeringen genom att alla intresserade eleverna från
egen och andra Institutioner kunde taga del av undervisningen.
Samarbetet inom Europa har härutöver aktiverats genom deltagande i olika
forskarutbytes- och forskningsprogram, såsom Human Capital and Mobility (HCM)
och Training and Mobility of Researchers (TMR) (Bilaga). Institutionen fick redan år
1996 statusen som Research Network Coordinator under EC Training and Mobility of
Researchers (TMR) med J.B. Rosenholm som ansvarig. Detta innebar att forskare
kunde erhålla EU-stipendier direkt genom Institutionen. Dessutom har Institutionen
deltagit i olika COST, ESF, NorFA och EU program. Detta ledde till att många
forskargrupper besökte Institutionen.

EU-TMR-MESOP nätverket i Houtskär 1997, där arbetet avrundades med utflykter till
skärgården. I bilden syns bland annat professorerna (Bakifrån), K. Unger, F. Schuth, J.
Rouquerol, P. Pomonis, M. Hudson och R. Harris. Från Institutionen deltog P. Ågren, M.
Lindén och I. Beurroies. (J.B. Rosenholm bildsamling)
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University of Bristol och Wageningen University adapterade Australiens Universitetstradition att årligen ordna en studentkonferens, där enbart doktoranderna får tala,
men lärarna förväntas närvara. 1990 ordnades den första European Student Conferens in Colloid and Polymer Chemistry. Som en långtida medlem i nätverket erbjöds
Institutionen att 1999 att arrangera den nionde ESCCPC konferensen i Nagu. Årligen
har fem till tio utländska forskare fortgående arbetat kortare eller längre perioder vid
institutionen (se Bilaga V).

Den första ”Student Conference” som anordnades av andra än grundande Bristol –
Wageningen Laboratorierna var i Nagu 1999 med Fysikaliska Kemin som värd.

Den kollektiva forskningens kvalitet och omfattning både nationellt och internationellt
kunde påvisas genom att projektet, ”Printable Electro-, Magnetic-, Optical-, Chemicaland Bio-Functionalities” (FunMat), lett av prof. Rosenholm, blev 2005 av 15 sökande i
andra omgången vald som en av fyra forskargrupper som ”starka forskningsmiljöer”
vid Åbo Akademi med extra finansiering 2006-2008.

Åbo Akademi presenterade expertgruppen som valde de fyra forskargrupperna med starka
forskningsmiljöer i MeddÅA (17 (2005) 2-3).
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FunMat visionen, mssionen och målsättningar inskrivna i presentationsboken 2008.

I slutet av år 2006 beslöt Finlands Akademi att av 113 förslag, reducerade till 44
ansökningar, tilldela spetsforskningsstatus åt ”Åbo Akademi University Center for
Functional Materials” (FunMat) för tiden 2008-2013. Kravet var att utländska
evaluatorer måste vid ansökningesintervjun och i dokumenteringen av forskningsaktiviteterna finna att FunMat tillhörde de 5 % bästa foskargrupperna inom sitt
område i världen. Inte nog med det. Av de 28 forskargrupper som nådde denna nivå
bedömdes endast 18, utöver forskningskompetensen, ha den sociala relevansen
som forskningen förutsätter (Finlands Akademi, 12.12.2006). Ingen annan av de
ovan nämnda Åbo Akademis spetsenheter erhöll denna status. En mer detaljerad
beskrivning av FunMat verksamheten ges senare i denna historik.
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Finlands Akademis presentation av spetsforskningsenheterna som valts för perioden
2008-2013.

Forskningsprojekten och forskningsledare
Den bästa bilden av forskningens utveckling får man av Fysikalisk Kemis framgångsrika projektverksamhet i kraftigt konkurrensutsatta nationella och internationella
långvariga forskningsprogram. För att illustrera dedikationen att upprätthålla
professor Ekwalls forskningstradition, grupperas långvariga, minst treåriga projekt
(rubrikerna fritt översatta) under hans huvudlinjer. Projekten är dessutom uppdelade i
undergrupper för att markera Institutionens ansvariga senior forskares ökande roll i
forskningsledningen fram till 2010. Det bör speciellt framhållas att såväl Jouko
Peltonen som Mika Lindén måste finansiera både sin egen lön och sin forskargrupp
med dessa kompetitiva projekt ända fram till utnämningen till sina tjänster. En
utförligare dokumentering återfinns i Bilaga IV.
Surfaktantkemi (lösningskemi och heterogena lösningar)
Växtolje lösningar och emulsioner, 1983-1988 (J.B. Rosenholm)
Reaktiva emulsioner, 1987-1990 (J.B. Rosenholm)
Industriell kemi / Enzymkatalyserad framställning av finkemikalier i mikroemulsioner
1989-1992 (J.B. Rosenholm)
Surfaktanter i teknikens tjänst, 1998-2002 (NorFA-projekt, S. Backlund)
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Slutrapporten för teknologiprogrammet, ”Industrial Chemistry” 1987-1992 och slutrapporten
för teknologiprogrammet, ”Synthesis Technology” 1992-1997.

Farmaceutisk teknologi / galenisk farmaci / biomaterial
Farmaceutisk teknologi / Inhalationsteknologi, 1989-1994 (J.B. Rosenholm,
F. Eriksson)
Syntesteknologi / Fysikalis-kemisk kontroll och karakterisering av selektiv syntes,
1992-1997 (F. Eriksson, S. Backlund, J.B. Rosenholm, R. Friman)
Immobilisering av läkemedel och modifiering av inhalatorpartiklar, 1993-1997
(F. Eriksson, S. Backlund)
Lääke 2000 / Användningen av gradientporöst material i läkemedels kaskaddosering,
2001-2004 (M. Lindén)
Skräddarsydda nanostabilisatorer för biokomponentgränsytor, 2005-2007
(J. Peltonen)
EC-3g-Nanoteknologi baserat målinriktat läkemedels transport genom att använda
inre örat som modell målorgan (NoanoEar) projekt, 2006-2011 (M. Lindén,
J.B. Rosenholm)
Guld-funktionaliserade magnetiska nanopartiklar för biologiska tillämpningar, 20072009 (M. Lindén)
Nanopartiklar som kan riktas mot mål med biologiska medel,- specificitet,- säkerhet
och visualiseringsteknologi (BioTarget), 2007-2010 (M. Lindén)
BioRefine / Skumliknande material extraherade ur biomassor (BioFoam), 2008-2010
(J.B. Rosenholm)
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Slutrapporten för teknologiprogrammet, ”Pharmaceutical Technology”, 1989-1994 och
årsrapporten för projektet BioRefine 2010.

I presentationsbokens, BioCity Turku –Academic Excellence in Life Science and
Medicine (2006) kapitel över Biomaterials Research Program (s. 55-75) presenteras
8 forskargrupper, samt Biomaterialcentrumet. Av dessa var samtliga biomaterial
producenter (fyra grupper) från Åbo Akademi – tre av dem var från Fysikalisk Kemi.

Presentationsboken för BioCity Turku och dess Biomaterial forskningsprogram, 2006.

Trä,- pappers- och trycknings kemi (trästruktur, pappersbestrykning och tryckning)
Funktionellt papper / Störsubstanser och kolloidal stabilitet vid pappers-framställning,
1988-1992 (J.B. Rosenholm)
Nya generationens pappersteknologi / Avlägsnandet av störsubstanser med
kolloidkemiska metoder, 1992-1996 (J.B. Rosenholm)
Wood Wisdom / Grundforskning i penetration och delignifiering, 1996-2000
(J.B. Rosenholm)
Wood Wisdom / Vitlutens och kokvätskans flöde i trä och flis, 2000-2001
(J.B. Rosenholm)

41

Karakteriseringen av polymeregenskaper i lösningar och deras växelverkan med
pigment och cellulosafibrer, 2000-2004 (J.B. Rosenholm)
NETCOAT / Molekylär förståelse av tryckning (MolPrint), 2004-2007
(J.B. Rosenholm)

Slutrapporterna för teknologiprogrammen, ”Funktionaalinen paperi” 1988-1992 och ”New
generation paper technology”, 1992-1996.
Material och struktur forskning / Ytstrukturen hos trädets mikrofibriller: Lokalisering av
cellulosa, hemicellulosa och lignin i nativa och enzymatiskt behandlade prov, 19971999 (J. Peltonen)
Wood Wisdom / Inflytande av Termokemisk behandling på träfibrers ytmorfologi,
1999 -2001 (J. Peltonen)
Polymerer som framtidens byggare (POTRA) / Biokompositer som konstruktiva
material, 2000-2002 (J. Peltonen)
Polymerer som framtidens byggare (POTRA) / Funktionella biokompositer /
Funktionella polymerfilmer i bioaffinitetsreaktioner, 2000-2003 (J. Peltonen)
Cellväggens struktur hos träfibrer, 2000-2003 (COST-projekt, J. Peltonen)
Karakterisering av pappersytor för förbättrat tryckbart papper 2002-2007 (COSTprojekt, J. Peltonen)
Ett högkvalitativt trä- och fibermaterial i nano strukturer, 2005-2007 (J. Peltonen)
Ytbeläggningsinnovation hos kartong och kontorspapper, 2005-2007 (J. Peltonen)
NETCOAT / Karakterisering och kontroll av pigmentbestryknings strukturer (C-Coat),
2003-2008 (J. Peltonen)
Innovation för bestrykning av kartonger och kontorspapper (KOPPI), 2005-2008
(J. Peltonen)
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Den tredje och sista slutrapporten för teknologiprogrammet, ”Wood wisdom”, 1996-2001 och
slutrapporten för NETCOAT/MOLPRINT projektet, 2004-2007.

Materialkemi (yt- och kolloid (nano) kemi)
Glafibrers ytmodifiering och dispergering, 1985-1991 (J.B. Rosenholm, H. Fagerholm)
Konstruktionskeramer / Slamgjutning 1986-1989 (J.B. Rosenholm)
Materialforskning / Kemisk modifiering och fysikalisk karakterisering av
glaskompositer, 1989-1992 (J.B. Rosenholm, H. Fagerholm)
Avancerade integrerade material, 1991-1995 (COMETT-projekt, J.B. Rosenholm)
Material och struktur forskning (MATRA) / Skräddarsydda polymera material av nästa
generation, 1994-2000 (J.B. Rosenholm)
Ångfas syntes och processering av nanopartiklar, 1994-2000 (ESF-projekt NANO,
J.B. Rosenholm)
Ytmodifiering av bandlackerad tunnplåt, 1996-2001 (H. Fagerholm, J.B. Rosenholm)
Bioinkapsling, innovationer och teknologier, 1999-2002 (COST-projekt,
J.B. Rosenholm)
Polymerer som framtidens byggare (POTRA) / Träfiberförstärkta plastkompositer,
2001-2003 (J.B. Rosenholm)
Mobiliteten av finfraktionen i sulfid- och oxidslammor och i keram mebraner, 20022005 (J.B. Rosenholm)
Smutsfria ytor (PINTA) / Ytans växelverkningar och deras kontroll för undvikande av
nedsmutsning i fuktiga process förhållanden, 2002-2006 (J.B. Rosenholm, M. Lindén,
J. Peltonen)
Termodynamisk karakterisering av Lewis sura och basiska säten på fasta material,
2004-2007 (J.B. Rosenholm)
Bestrykningsmekanismer (KCLCONS), 2004-2007 (J.B. Rosenholm)
Funktionella material / Stenbaserade materials inre ytor (SIPI), 2008-2011
(J.B. Rosenholm)
Teoretisk modellering och experimentell verifiering av specifika jon-partikel och
partikel-partikel växelverkningar, 2007-2010 (J.B. Rosenholm)
FunMat / Karakterisering och kontroll av bestrykningsskiktens formation, 2008-2010
(J.B. Rosenholm)
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Slutrapporten för teknologiprogrammet, ”Konstruktiokeraamit” 1986-1989 och ”PINTALikaantumattomat pinnat”, 2002-2006.
Industrell kemi / Framställningen av optiskt och elektriskt aktiva Langmuir-Blodgett
filmer 1987-1992 (J.B. Rosenholm, J. Peltonen)
Syntesteknologi / Kemiskt stabiliserade LB-filmer: Framställning, polymerisering och
karakterisering, 1992-1996 (J.B. Rosenholm, J. Peltonen)
Kemisk modifiering och fysikalisk karakterisering av funktionella Langmuir-Blodgett
filmer, 1995-1997 (EU-projekt, J.B. Rosenholm, J. Peltonen)
Kalibrering och metrologisk användning av Scanning Probe Microscopes, 1997-2000
(EU-projekt SPMet, J. Peltonen)
Material och struktur forskning (MATRA) / Organiska tunnfilmer med funktionell
aktivitet; framställning, egenskaper och tillämpningar, 1998-2000 (J. Peltonen)

Första mellanrapporten för forskningsprogrammet, ”Materials and Structure Research” 19941999 och projektet Synthesis and Functionalization of Porous Ceramic Oxides 1994-1999.
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Material och struktur forskning (MATRA) / Syntes och egenskaper hos högpresterande keramoxider – Med fokus på porösa strukturer; membraner, filter och
biokeramer, 1994-1999 (J.B. Rosenholm, M. Jokinen, M. Lindén)
Mekanismen för tillkomsten av ordnade mesoporösa, oorganiska material från
organiserade molekylära uppordningar, 1996-2000 (EU-projekt MESOP,
J.B. Rosenholm, M. Lindén)
Biodegraderbara sol-gel fibrers ytegenskaper och processering, 2000-2002
(M.Lindén)
Polymerer som framtidens byggare (POTRA) / Funktionella biokompositer / Bioaktiva
sol-gel system, 2000-2003 (M. Lindén)
Studier av nukleationen och tidiga kristallisationsreaktioner av fasta ämnen på atomär
nivå, 2000-2003 (EU-project NUCLEUS, M.Lindén, J.B. Rosenholm)
Vattenglas, 2000-2007 (M. Lindén)
Material med hierarkisk porös struktur, 2001-2005 (EU-projekt HPM, J.B. Rosenholm
M. Lindén)
Syntes och fysikalisk-kemisk karakterisering av ZnS-partikeltillväxt i både akvatisk
och organisk miljö, 2001-2003 (M. Lindén)
Porösa material med hierarkisk struktur, 2002-2005 (M. Lindén, J.B. Rosenholm)
Tunna oxidfilmer med tillgänglig porositet, 2003-2005 (M. Lindén)
In-situ fastställandet av mekanismerna för formation av olika surfaktant – oorganisk
prekursor kolmpex, 2005-2007 (M. Lindén)
Kolloid och gränsytskemi för nanoteknologi, 2006-2010 (COST-projekt,
J.B. Rosenholm, M. Lindén)
Kontrollerat nanostrukturerade ytor (NanoFused), 2007-2010 (M. Lindén)

En med tjänstetillsättningarna sammanfallande kronologisk överblick av desa projekt
ges nedan med forskningsprogrammen som rubrik och förkortad referens till
projektet.
Finlands Akademi, EU och ESF

TEKES och Industri
1983-88
1985-91
1986-89
1987-90
1987-92
1988-92
1989-92
1989-92
1989-94

Avancerade integrerade material
(COMETT)

1991-95

Växoljelösningar och –emulsioner
Glasfibrers ytmodifiering och
dispergering
Konstruktionskeramer / Slamgjutning
Rekativa emulsioner
Industriell kemi / Optiskt och
elektriskt aktiva filmer
Funktionellt papper / Störsubstanser
vid papperstillverkning
Industriell kemi / Enzymkatalyserad
framställning av finkemikalier
Kemisk modifiering av glaskompositer
Farmaceutisk teknologi / Inhalationsteknologi

Inflyttning till BioCity byggnaden (1992)
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1992-96
1992-96
1992-97
1993-97
Material och strukturforskning /
Syntes av högpresterande keramoxider (FiAka-MATRA)
Material och strukturforskning /
Skräddarsydda polymera
material (FiAka-MATRA)
Ångfas syntes och processering
Av nano-partiklar (ESF-NANO)
Funktionella LB-filmer (EU-Host
Facility)

1994-99

Ordnade mesoporösa, oorganiska
Material – mekanism (EU-MESOP)

1996-00

Material och strukturforskning /
Trädets mikrofibriller – cellulosa,
hemice´a och lignin (FiAka-MATRA)
Scanning probe microscopes
(EU-SPMet)
Material och strukturforskning /
Organiska funktionella tunnfilmer
(FiAka-MATRA)
Surfaktanter i teknikens tjänst
(NorFA)

Bioinkapsling, innovationer och
Teknologier (EU-COST)

1994-00

1994-00
1995-97
1996-00

1996-01
1994-00

Wood Wisdom / Penetration och
delignifiering

Ytmodifiering av bandlackad tunnplåt

1996-00
1998-00

1998-03
1999-01
1999-02
1999-01
2000-02
2000-02

Cellväggens struktur hos träfiber
(EU-COST)

Nya Generationens pappersteknologi
/Avlägsnandet av störsubstanser
Syntesteknologi / Kemiskt stabiliserade LB-filmer
Syntesteknologi / Kontroll av selektiv
syntes
Immobilsering av läkemedel och
modifiering av inhalatorpartiklar

2000-03

Wood Wisdom / Termokemisk
behandling – träfibrers ytmorfologi

Wood Wisdom / Vitluten och kokvätska i trä och flis
Biodegraderbara sol-gel fibrers
ytegenskaper och processering
Polymerer som framtidens byggare
/ Biokompositer – material (POTRA)
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Nukleation och kristallibldning hos
2000-03
metalloxidpartiklar (EU-NUCLEUS)
2000-03
2000-04
2000-07
2001-03

Friktion och nötning av tunna filmer
Adsorberade på fasta ytor
Material med hierarkisk porös
2001-05
Struktur (EU-HPM)
Syntes och fysikalisk-kemisk karak- 2001-03
terisering av ZnS-partikeltillväxt
2001-03

2001-04
2002-05
2002-06
Karakterisering av pappersytor
- tryckbart papper (COST E32)

2002-07

Polymerer som framtidens byggare
/Funktionella biokompositer (POTRA)
Polymeregenskaper i lösning och
växelverkan med pigment-cellulosa
Vattenglas

Polymerer som framtidens byggare
/ Träfiberförstärkta plastkompositer (POTRA)
Lääke 2000 / Gradientporöst
material i läkemedelsdosering
Finfraktionen i sulfid- och oxidslammor och i kerammembraner
Smutsfria ytor / Nedsmutsning i
fuktiga processer (PINTA)

Inflyttning till Axelia II byggnaden (2003)
Tunna oxidfilmer med tillgänglig
Porositet

2003-05
2003-08
2004-07
2004-07

Termodynamiken för Lewis syra-bas 2004-07
säten på fasta material
2005-07
2005-07
Mekanismerna för formationen av
olika surfaktant-prekursor komplex

2005-07
2005-07

Kontroll av pigmentbestryknings
strukturer (NETCOAT/C-Coat)
Bestrykningsmekanismer
(KCLCONS)
Molekylär förståelse av tryckning
(NETCOAT / MolPrint)

Nanostrukturerat trä- och
fibermaterial
Skräddarsydda nanostabilisatorer
för biokomponentgränsytor

Ytbeläggningar hos kartong och
kontorspapper
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Kemisk-Tekniska blir Tekniska Fakulteten (2006)
Jouko Peltonen professor i Trycknings- och papperskemi
Kolloid- och gränsytors kemi
för nanoteknologi (COST D43)
Nanoteknologibaserad läkemedelstransport i inner öra (EU-NanoEar)
Kontrollerat nanostrukturerade ytor
Teoretisk modellering av jonpartikel och partikel-partikel växelv.
Nanopartiklar som kan riktas mot mål
Med biologiska medel (BioTarget)

2006-10
2006-11
2007-10
2007-10
2007-10
2008-10
2008-10
2008-11

Skumlikande material extraherade ur
biomassor (BioRefine / BioFoam)
Karakterisering och kontroll av
bestrykningsskiktens formation
Stenbaserade funktionella materials
inre ytor (Funkt.Mat. / SIPI)

Mika Lindén professor i Oorganisk kemi
Jouko Peltonen professor i Kemi, företrädesvis Fysikalisk kemi

Dessutom verkställdes ett stort antal mindre projekt med Finlands Akademi, TEKES
och industrifinansiering (se Bilaga IV). Det står klart att surfaktant kemin ändrades så
småningom till ett redskap för att kontrollera ytegenskaper och processeringen inom
de övriga områdena. Lanseringen av Materialkemin som ett centralt fokuseringsområde visade sig vara synnerligen lyckad.
Resultat av forskningen
Forskningsinriktningarna för professor J.B. Rosenholm (JBR) och de vid Institutionen
verkande docenterna S. Backlund (SB), J. Peltonen (JP), M. Lindén (ML) och H.
Fagerholm (HF), samt doktor M. Hurme (MH) framgår tydligt ifrån de licentiat- och
doktors avhandligar som färdigställdes vid Fysikalisk Kemi. Avhandlingarna är
uppdelade i Ekwalls huvudlinjer med undergrupper för att markera vid Institutionen
aktiva senior forskarnas (inom parentes) ökade roll i forskningens handledning.
Licentiatavhandlingar:

Surfaktantkemi (lösningskemi och heterogena lösningar)
Inger Vikholm, ”Solubilisering av 1-alkaner, 1-alkoholer och α-ω-alkandioler i akvatiska
lösningar av natrium-dodecylsulfat och hexadecyltrimethyl-ammoniumbromider”, MNF (SB,
1987)
Gun Boström, ”Miceller, mikroemulsioner och emulsioner samt några tillämpningar”, MNF
(SB, 1989)
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Marina Ruths, ”Ytaktiva ämnens association i lösning och på fasta ytor”, MNF (SB, 1992)
Kristian Weckström, ”Fasseparation av komplexa amfifila lösningar, salt och polymer
effekter på icke-jonogera amfifilers blandbarhet med vatten”, MNF (JBR, 1992)

Farmaceutisk teknologi / galenisk farmaci
Maria Rantala, ”Enzymatiska reaktioner i lecitin baserade mikroemulsionssystem”, KTF (SB,
1994)
John-Stefan Karlsson, ”Molekylär växelverkan och enzymaktivitet i mikroemulsions system
stabiliserade av anjoniska eller katanjoniska ytaktiva ämnen”, MNF (SB, 1997)
Patrik Eriksson, ”Inverkan av lösningsmedlens egenskaper på stabiliteten hos trycksalta
salbutanol bas läkemedelsdispersioner”, MNF (JBR, 1997)
Kenneth Sandström, ”Ytbehandlingens betydelse för salbutanol dispersioners egenskaper i
organiska lösningar”, KTF (JBR, 1997)

Trä- och papperskemi (trästruktur och pappersbestrykning)
Jussi Kuortti, ”Konkurrerande adsorption i bestrykningssmetar”, MNF (JBR, 1987)
Jan Nylund, ”Lösta och kolloidala substanser från suspensioner av mekanisk pappersmassa och deras växelverkan med katjoniska polyelektrolyter”, MNF (JBR, 1995)
Martin Holmberg, ”Tillverkning av trähaltigt papper vid neutralt pH”, MNF (JBR, 1997)
Magnus Törnqvist, ”Olika faktorers inverkan på Ficks jondiffusion i trä”, KTF (JBR, 2000)
Laura Ciovica, “Chemometric regression analysis of the effect of carbon monoxide and
carbonyl transition metal additives on pulping”, KTF, (TH, JBR, 2002)

Materialkemi (yt- och kolloid (nano) kemi)
Marianne Nyström, ”Karakterisering och modifiering av ultrafiltreringsmembran”, MNF (JBR,
1989)
Alf Pettersson, ”Ytkarakterisering av titandioxid med kemiska metoder”, KTF (JBR, 1992)
Hedvig Byman-Fagerholm, ”Kemisk modifiering av kerampulvers ytegenskaper: keramslammors och keramiska materials egenskaper”, KTF (JBR, 1996)
Mika Jokinen, “Colloidal structures of sol-gel derived bioceramics”, KTF (JBR, 1998)
Pia Ylhä, “The Structural Characterization by Rietveld Refinement and the Study of Crystal
Field Effect in Rare Earth Oxyfluorides”, MNF (JBR, 1998)
Jan Bäckman, “Characterization of the adsorption of silanes onto silica: Relationship to
acidic and basic surfaces sites”, KTF (JBR, 1999)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jouko Peltonen, ”Mono- och multimolekylära ytfilmer. Optisk känslighet och reaktivitet”,
MNF (JBR, 1992)
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Mika Lindén, ”Monoskikt av fettsyror. Processbarhetens beroende av den akvatiska fasens
sammansättning”, MNF (JP, JBR, 1994)
Erika Györvary, ”AFM-studier av organiska tunnskikt”, KTF (JP, 1996)
Tapani Viitala, “UV-induced reactivity of unsaturated lipids in organized thin films”, MNF (JP,
1998)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heidi Fagerholm, ”Fysikalisk karakterisering av ytmodifierade glasfibrer”, KTF (JBR, 1992)
Anne Jokinen, ”Ytmodifiering av E-glasfiber med polymerer”, KTF (JBR, HF, 1997)
Paula Puomi, “Pretreatment of galvanized steel in relation to paint adhesion and corrosion
resistance”, KTF (HF, JBR, 1999)
Marika Kaunisto, “Characterization of E-glass fibers treated with methoxy and ethoxy
ureido silanes, using aqueous and organic solutions”, KTF (JBR, HF, 2001)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patrik Ågren, “Influence of non-ionic polymers on silica sols, gels and ceramic materials”,
MNF (JBR, ML, 1999)
Reeta Viitala, “Characterisation of films and monoliths prepared by aerosol-gel and sol-gel
methods”, MNF (JBR, ML, 2001)
Janne Puputti, “A sol-gel derived adhesive for industrial use”, MNF (ML, 2007)
Doktorsavhandlingar:

Surfaktantkemi (lösningskemi och heterogena lösningar)
Kenneth Rundt, ”On the Determination and Compensation of Quench in Liquid Scintillation
Counting”, MNF (JBR, 1989)
Gun Lundsten, “Microemulsion Systems and Some Physico-Chemical Applications” , MNF
(SB, 1995)
Kristian Weckström, ”Partial Miscibility, Microstructure and Enthalpies of Aqueous NonIonic Surfactant Systems”, MNF (JBR, 2000)
John-Stefan Karlsson, ”Alkanoic Acid-Alkylamine Complexation and Surfactant Phase
Behaviour”, MNF (SB, 2001)

Farmaceutisk teknologi / galenisk farmaci
Gun Hedström, ”Enzyme Catalysis and Stereoselective Reactions in Microemulsions and
Surfactant-Based Gelatin Gels”, MNF (SB, JBR, 1997)

Trä- och papperskemi (trästruktur och pappersbestrykning)
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Marianne Nyström, ”Interaction of Model Proteins with Characterized Modified and
Unmodified Polysulfone Ultrafiltration Membranes”, MNF (JBR, 1992)
Jan Nylund, ”Control of Stability and Interactions of Dispersed Colloids and Polymers from
Mechanical Pulp”, MNF (JBR, 1997)
Tapio Hurme, ”Ultrafiltration of Acid Sulphite Spent Liquor to Produce Carbohydrates”, MNF
(JBR, 1998)
Qing Shen, ”Interfacial Characteristics of Wood and Cooking Liquor in Relation to
Delignification Kinetics”, KTF (JBR, 1998)
Magnus Törnqvist, ”A New Model for Calculating Ion Diffusion and Chemical Interactions
with Wood as a Membrane”, KTF (JBR, 2002)
Johanna Gustafsson, ”Surface Characterization of Chemical and Mechanical Pulp Fibres
by AFM and XPS”, MNF (JP, 2004)
Joakim Järnström, “Topography and Wetting of Pigment Coated Substrates”, LKT (JP,
JBR, 2010).
Petri Sirviö, “Characterization of Paper Charging at Electrophotgraphic Printing Conditions”
(JBR, tentative title, in progress)
Espen Johannessen, “Self-Diffusion of Molecules in Porous Matrices” (JBR, tentative title,
in progress)
Carl-Mikael Tåg, “Static and Dynamic Wetting of Coated Papers” (JBR, tentative title, in
progress)

Materialkemi (yt- och kolloid (nano) kemi)
Jan Gustafsson, ”The Effect of pH and Electrolyte Concentration on the Dispersion
Properties of Titanium Dioxide”, KTF (JBR, 2003)
Roger Nyström, ”Aggregation of Calcium Carbonate Dispersions Induced by Electrolytes
and Polyelectrolytes”, MNF (JBR, 2004)
Mikael Järn, “Influence of Topography and Surface Chemistry on the Wetting Properties of
TiO2-Based Ceramic Coatings“, LNV (ML, JBR, 2010)
Björn Granqvist, ”Characterization of Acid and Base Interactions at olid Surfaces” (JBR,
tentative title, in progress)
Per Dahlsten, ”Surface Charging of Latex and Mineral Oxide Particles in Aqueous, NonAquueous and Mixed Solvent Systems” (JBR, tentative title, in progress)
Rasmus Eriksson, ”Surface Charging and Stability of Chemically Modified Aqueous Calcite
Suspensions” (JBR, tentative title, in progress)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jouko Peltonen, ”Structural Studies of Langmuir-Blodgett Model Systems and Reactive
Monolayers”, MNF (JBR, 1994)
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Inger Vikholm, “Incorporation of Model Proteins into Lipid Layers”, MNF (JP, 1996)
Mika Lindén, ”Influence of Subphase Composition on the Behaviour of Spread, Ionisable
Monolayers”, MNF (JP, JBR, 1996)
Erika Györvary, ”Solid-Supported Thin Films: Application for Biosensors”, KTF (JP, 1999)
Tapani Viitala, ”Reactivity, Structure and Biofunctionality of Langmuir Films and Deposited
Monolayers”, MNF (JP, 1999)
Petri Ihalainen, ”Protein Immobilization onto Biofunctionalised Langmuir-Schaefer Binary
Monolayers Chemisorbed on Gold”, MNF (JP, 2004)
Arja Paananen, “On the Interactions and Interfacial Behaviour of Biopolymers”, MNF (JP,
2007)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heidi Fagerholm, ”Surface Characterization and Chemical Modification of Fibres and
Powders”, KTF (JBR, 1994)
Paula Puomi, ”Pretreatment of Galvanized Steel in Relation to Paint Adhesion and
Corrosion Resistance”, KTF (HF, JBR, 2000)
Hazel Watson, ”Deposition of Ureidopropyltriethoxy Silane from Aqueous and Organic
Solutions onto E-glass Fibres”, KTF (JBR, 2001)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mika Jokinen, ”Bioceramics by Sol-Gel Method: Processing and Properties of Monoliths,
Films and Fibres”, KTF (JBR, 1999)
Patrik Ågren, ”Influence of Non-Ionic Polymers and Cationic Surfactants on Silica Sols, Gels
and Porous Ceramic Materials”, MNF (ML, JBR, 1999)
Anna Lind, ”Characterization and Hierarchical Ordering of Surfactant Templated
Mesoporous Silica Synthesized under Alkaline Conditions”, MNF (ML, 2003)
Reeta Viitala, ”Characterisation of Films, Monoliths and Microparticles Prepared with Sol-Gel
Method and Studies on in vitro Bioactivity and Controlled Drug Release”, MNF (JBR, ML,
2005)
Sami Areva, ”Sol-Gel Derived Titania Based Ceramic Thin Films for Implant Coatings”, MNF
(ML, 2006)
Jan-Henrik Smått, ”Hierarchically Porous Silica, Carbon and Metal Oxide Monoliths –
Synthesis and Characterization”, MNF (ML, 2006)
Jenny Andersson, ”Rational Syntheses of Sol-Gel Derived Bioceramics”, MNF (ML, 2006)
Therese Czuryskiewicz,”Synthesis and Characterization of Sol-Gel Derived Metal Oxides
with Special Focus on Controlled Release Applications”, TkF (ML, 2006)
Jessica Rosenholm, “Modular Design of Mesoporous Silica Materials: Towards
Multifunctional Drug Delivery Systems”, TkF (ML, 2008)
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Janne Puputti, “A Sol-Gel Derived Adhesive for Industrial Use”, MNF (ML, 2009)

Det är uppenbart att avhandlingarnas temaområden överbryggar den gjorda klassifieringen. Sålunda är en del dispersioner under materialkemi i själva verket pappersbestrykningssmetar och några tunnfilmer och biomaterial kunde lika väl tecknas
under farmaci. Valet är gjort så att utvecklingen illustrerar senior forskarnas successivt ökande roll i handledningen och finansieringen av licentiat- och doktorsavhandlingarna.
Till denna lista kan man foga de 70 doktorsavhandlingar som slutförts vid Graduate
School of Materials Research och de 13 doktorsavhandlingar som färdigställts inom
Center of Excellence for Functional Materials fram till slutet av 2010 (Bilaga III). Trots
att flertalet av dessa arbeten inte har utförts vid Fysikalisk Kemi har institutionen
bidragit med infrastrukturen och/eller finansieringen till stöd för forskningen.
Olyckligtvis valde en del av doktoranderna att försvara sin avhandling utanför
Fysikalisk Kemi eller att lämna doktorsavhandlingen ofullbordad trots att de nödvändiga forskningsresultaten var publicerade. Sådana var:
Kaj Backfolk, ”Adsorption of Polymers onto Mineral and Latex particles in Coating Dispersions”, (Doktors avhandling inlämnad till Laboratoriet för Papperskemi), KTF (2002)
Anne Norström, Karakterisering av ytbehandlade E-glas fiber (tot.11 artiklar av vilka 10 st.
1-2 placeringar)
Alf Pettersson, Kemisk modifiering av växelverkan mellan kemiskt modifierade pigment
partiklar i vattensuspensioner (tot.9 artiklar av vilka 8 st. 1-2 placeringar)
Pasi Mikkola, Karakterisering av kemiskt ytbehandlade pulver och fibrer (tot.11 artiklar av
vilka 8 st. 1-2 placeringar)
Hanna Rahiala, Karakterisering av porösa metallocenkatalyter (tot.13 artiklar av vilka 6 st. 12 placeringar)

I schemat nedan listas året för godkännande av licentiat- och doktors avhandlingarna
i kemi och utexamineringen under Jarl B. Rosenholms verksamhetstid vid
Institutionen, sedermera Laboratoriet för Fysikalisk Kemi (NA = ofullbordad
licentiatexamen).
Mat.- Nat. Fakulteten

Kem.- Tek. Fakulteten

Jussi Kuortti, Papperskemi (FL)
Inger Vikholm, Surfaktantkemi (FL)
Marianne Nyström, Membrankemi (FL)
Gun Boström, Surfaktantkemi (FL)
Kenneth Rundt, Surfaktantkemi (FD)

1987-NA
1987-87
1989-89
1989-90
1989-90

Inflyttning till BioCity byggnaden (1992)
Jouko Peltonen, Material-&

1992-92
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Filmkemi (FL)

1992-92

Marina Ruths, Material- &
Surfaktantkemi (FL)
Marianne Nyström, Membrankemi (FD)

1992-92

Kristian Weckström, Surfaktantkemi (FL)
Mika Lindén, Material- &
Filmkemi (FL)

1992- NA

Jouko Peltonen, Material- &
Filmkemi (FD)

1994-94

Alf Pettersson, Material- &
Keramkemi (TkL)

1992-92
1992-93

Heidi Fagerholm, Material- &
Fiberkemi (TkL)

1994-94
1994-94

1994-94

Jan Nylund, Trä- & Papperskemi (FL) 1995-95
Gun Lundsten, Surfaktantkemi (FD) 1995-95
1996-96
1996-96
Inger Vikholm, Bio-& Filmkemi (FD)
Mika Lindén, Material-&
Filmkemi (FD)

1996-96
1996-96

Martin Holmberg, Papperskemi (FL)
Gun Hedström, Bio- & Farmaceutisk
kemi (FD)
Jan Nylund, Trä-& Papperskemi (FD)
Patrik Eriksson, Farmaceutisk
kemi (FL)
John-Stefan Karlsson, Bio- Farmaceutisk kemi (FL)

1997-97
1997-97

Tapani Viitala, Material-&
Filmkemi (FL)

1998-98

1997-97

Maria Rantala, Bio- & Farmaceutisk
kemi (TkL)

Heidi Fagerholm, Material- &
Fiberkemi (TkD)

Erika Györvary, Material- & Filmkemi
(TkL)
Hedvig Byman-Fagerholm, Material& Keramkemi (TkL)

Anne Jokinen, Material- & Fiberkemi
(TkL)

1997-97
1997-NA
1997-99
1997-NA

1998-98
Tapio Hurme, Träkemi (FD)
1998-98
Pia Ylhä, Material-& Keramkemi (FL) 1998-99

Kenneth Sandström, Farmaceutisk
kemi (TkL)

Mika Jokinen, Biomaterial kemi (TkL)
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Tapani Viitala, Material-&
Filmkemi (FD)

Patrik Ågren, Material- &
Keramkemi (FL)

1998-99

Qing Shen, Träkemi (TkD)

1999-99
1999-99

Mika Jokinen, Biomaterial kemi (TkD)

1999-99

Erika Györvary, Biomaterial- &
Filmkemi (TkD)

1999-99
1999-99
1999-NA

Patrik Ågren, Material- &
Keramkemi (FD)

Kristian Weckström, Surfaktantkemi (FD)

1999-00
1999-00
2000-00
2000-00
2001-01

Reeta Viitala, Biomaterial- &
Keramkemi (FL)

2001-01

John-Stefan Karlsson, SurfaktantKemi ((FD)

2001-01

2001-01

2002-02
2002-02

Paula Puomi, Material- & Metallkemi (TkL)
Jan Bäckman, Material- och
Keramkemi (TkL)

Paula Puomi, Material- & Metallkemi (TkD)
Magnus Törnqvist, Träkemi (TkL)

Marika Kaunisto, Material- &
Fiberkemi (TkL)

Hazel Watson, Material- &
Fiberkemi (TkD)

Laura Ciovica, Träkemi (TkL)
Magnus Törnqvist, Träkemi (TkD)

Inflyttning till Axelia II byggnaden (2003)
Anna Lind, Material- &
Keramkemi (FD)

2003-03

Roger Nyström, Pappers- &
Keramkemi (FD)
Petri Ihalainen, Biomaterial- &
Filmkemi (FD)
Johanna Gustafsson, Träkemi (FD)
Reeta Viitala, Biomaterial- &
Keramkemi (FL)

2004-04

2003-03

Jan Gustafsson, Material- &
Keramkemi (TkD)

2004-04
2004-07
2005-05
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Kemisk-Tekniska blir Tekniska Fakulteten (2006)
Jenny Andersson, Biomaterial- &
Keramkemi (FD)
Sami Areva, Biomaterial- &
Keramkemi (FD)

2006-06

Jan-Henrik Smått, Material- &
Keramkemi (FD)
Janne Puputti, Material- &
Keramkemi (FL)
Arja Paananen, Biomaterial- &
Filmkemi (FD)

2006-06

Janne Puputti, Material- &
Keramkemi (FD)

2009-09

2006-06
2006-06

Therese Czuryskiewicz, Biomaterial& Keramkemi (FD)

2007-07
2007-07
2008-08

Jessica Rosenholm, Biomaterial- &
Keramkemi (TkD)

Matematisk-Naturvetenskapliga Fakulteten blir
Institutionerna för Natur- och biovetenskaper
och Tekniska Fakulteten blir
Institutionerna för Kemiteknik och Informationsteknologi
Under Fakultetsområdet för Naturvetenskaper och Teknik (2010)
2010-10

Mikael Järn, Pappers- &
Tryckningskemi

2010-10

Joakim Järnström, Pappers- &
Tryckningskemi (TkD)

Totalt skrevs 39 examensarbeten, 34 diplomarbeten och fyra kandidatarbeten (se
Bilaga II) fram till professor Rosenholms pensionering. Den med åren minskade
rekryteringen av studerande till de exakta vetenskaperna är uppenbar. Bortfallet har
kompenserats med en flerfaldig utexaminering av licentiater och doktorer.
Till betydande del bygger framgångarna i forskarutbildningen på det kvalitets
uppföljnings program som inleddes år 1986 och som resulterar i årligen sammanställda Aktivitetsrapporter och Verksamhetsberättelser. Professor Rosenholm
sammanställde den första tillbakablicken och lägesanalysen redan 1986. Den första
Produktivitetsrapporten sammanställdes 1987 av docent Folke Eriksson, där samtliga
anställdas årliga aktivitet dokumenterades och jämfördes med Institutionens
medelproduktivitet.
Produktivitetsrapporterna publicerades fram till 1994. Härefter avskiljdes en för
utomstående tillgänglig sammanfattning (Executive Summary) över Institutionens
resultat till en Prestationsrapport, som från år 1999 benämts Verksamhetsberättelse.
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Produktivitetsjämförelsen av de anställda avskiljdes av rättskydds skäl 1995 till en
konfidentiell, endast för Institutionens ledare tillgänglig Aktivitetsrapport.
I figuren presenteras två anonyma exempel på den sammanfattande bedömningen
som årligen utdelades åt alla forskare vid Institutionen. Avsikten var att ge dem en
neutral helhetsbedömning av deras aktivitet under året och samtidigt garantera dem
ett rättskydd mot subjektiva ställningstaganden av överordnade.

Exempel på en svagt avklingande produktivitet hos en äldre forskare (till vänster) och en
snabbt tilltagande produktivitet hos en ung forskare (till höger) ur F. Eriksson sammanställda
Aktivitetsrapporten 2006. Institutionens poängmedeltal anges med röda staplar och personliga poäng anges med gröna staplar med skalan till vänster. Den blåa kurvan anger förhållandet mellan personliga och institutionsmedeltalet med skalan till höger. Ett anger att
forskarens och institutionen produktivitet balanserar (diagrammet till höger).

Vid introduktionen av det nya DNL lönesystemet med kompetens- och prestations
nivåer omorganiserade FD Gun Hedström evalueringsmodellen 2007 att stöda
bedömningen av forskarnas och lärarnas årliga prestationer.
Verksamhetens planering, samt dess rapportering har dessutom dokumenterats i:
Uppgifter för Åbo Akademis matrikel och rektors årsredogörelser
Verksamhetsberättelser till Åbo Akademi (1985-1992). Från och med 1993 rapporterades endast statistiska uppgifter från rapporterna till Åbo Akademis
publikationskatalog och statliga KOTA basen
Verksamhets- och ekonomiplaner till Åbo Akademi (1989-1993 till 1992-1996)
Interna årliga Produktivitetsrapporter (1986-1994)
Interna årliga Aktivitetsrapporter och Verksamhetsberättelser (1995-2006,2007-2011)
Institutionens presentations broschyrer (1989, 1990, 1992, 1996, 199, 2005, 2007)
Instrument presentationer (1992, 1996, samt www.fyke.fi/)
Verksamhets och projektpresentationer (1990, 1991, 1900-1996, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011)
Historiker (70 år, 1992), (75 år, 1996), (80 år, 2002), (85 år, 2006), (90 år, 2011)

På motsvarande sätt kan Fysikaliska Kemins forskningsproduktivitet jämföras med
andra närliggande enheter med likartad verksamhet. Två intressanta sammanställningar finns i Finlands Akademis redogörelser. I detta sammanhang skall jag
begränsa jämförelsen till kemi enheterna vid Åbo Akademi och fysikaliska kemi
enheter vid andra finska universitet. Emedan svenska kemi enheten vid Helsingfors
Universitet har en jämförbar profil tas den också med. En mera omfattande jämförelse av produktiviteten hos MNF institutionerna görs senare.
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År 1997 publicerades en omfattande evaluering, Suomen Tieteen Tila ja Taso av
Finlands Akademi (Nr. 10/97, EDITA, Helsingfors 1997). Kompletterat med tilläggsdata
finner vi följande relativa produktivitet, för kemi,- och träkemienheterna vid Åbo
Akademi samt för kemienheterna vid Åbo Akademi och fysikalisk kemi enheterna vid
övriga universitetena i Finland. Notera att jämförelsen bygger på produktiviteten
relativt de resurser (professorer och budget medel) som universiteten (t.ex. ÅA) ställt
till förfogande.
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Jämförelse av medeltalet för forskningsproduktiviteten 1992-1996 mätt som antalet doktorer/professor (ruter), antalet (doktorer + ½ licentiater)/professor (kvadrat), internationellt
granskade publikationer/professor (asterisk), doktorer/budget anslag (triangel), (doktorer + ½
licentiater) /budget anslag (cirkel) och internationellt granskade publikationer/budget anslag
(kors). Till vänster Åbo Akademi (ÅA): 1) Fysikalisk Kemi, 2) Organisk Kemi, 3) Analytisk
Kemi, 4) Oorganisk Kemi, 5) Teknisk Kemi och Reaktionsteknik, 6) Teknisk Polymerkemi, 7)
Papperskemi, 8) Skogsprodukternas Kemi och 9) Kemisk Träförädlings Teknik.Till höger: 1)
ÅA, Fysikalisk Kemi, 2) ÅA, Organisk Kemi, 3) ÅA, Analytisk Kemi, 4) ÅA, Oorganisk Kemi,
5) ÅA, Teknisk Kemi och Reaktionsteknik, 6) Villmanstrands Tekniska Högskola, Fysikalisk
Kemi, 7) Tekniska Högskolan, Fysikalisk Kemi, 8) Helsingfors Universitet, Fysikalisk Kemi, 9)
Jyväskylä Universitet, Fysikalisk Kemi, 10) Åbo Universitet, Fysikalisk Kemi, 11) Helsingfors
Universitet, Svensk Kemi. 100% (tjock grå cirkel) anger medeltalet för dessa enheter. Till
forskningen har allokerats en tredjedel av totala universitetsanslaget. Fysikalisk Kemi
andelen är 80% av Institutionens budgetmedel.

Det står helt klart att Fysikaliska Kemin var ledande vid båda jämförelserna. Vid Åbo
Akademi var endast Teknisk Kemi och Reaktionsteknik, samt Teknisk Polymerkemi
jämbördig, plus Analytisk Kemi vad publikationsaktiviteten beträffar. Inom KemiskTekniska Fakulteten leder den mindre finansieringen av Laboratorierna till en
förbättrad relativ produktivitet. Vid de övriga universiteten klarar sig endast
Fysikaliska Kemin vid Tekniska Högskolan (Universitetet) och Helsingfors Universitet
någotsånär med Fysikalisk Kemi vid ÅA. De övriga enheterna låg långt efter.
Den nyligen publicerade evalueringsrapporten, Chemistry Research in Finland från
Finlands Akademi (Nr.1/11, EDITA, Helsingfors, 2011) möjliggör en annan opartisk
jämförelse av Fysikaliska Kemins resultat med andra närstående enheter under åren
2005-2009.
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Jämförelse av forskningsproduktiviteten 2005-2009 mätt som antalet doktorer/professor (blåruter), internationellt granskade publikationer/professor (grön-triangel), doktorer/budget
anslag (röd-kvadrat) och internationellt granskade publikationer/budget anslag (violett-cirkel)
för 1) Åbo Akademi (ÅA), Fysikalisk Kemi, 2) ÅA, Organisk Kemi, 3) ÅA, Analytisk Kemi, 4)
ÅA, Oorganisk Kemi, 5) ÅA, Teknisk Kemi och Reaktionsteknik, 6) Aalto Universitetet,
Fysikalisk Kemi, 7) Helsingfors Universitet, Fysikalisk Kemi, 8) Jyväskylä Universitet,
Fysikalisk Kemi, 9) Uleåborgs Universitet, Fysikalisk Kemi, 10) Helsingfors Universitet,
Svensk Kemi. 100% (tjock grå cirkel) anger medeltalet för dessa enheter. Till forskningen har
allokerats en tredjedel av totala universitetsanslaget. Fysikalisk Kemi andelen är 80% av
Institutionens budgetmedel.

Såsom det framgår i evaluator panelens rapport var forskningsaktiviteten vid Åbo
Akademis Fysikaliska Kemi klart bättre än vid de övriga universiteten. Tekniska
Högskolan (Aalto Universitetet) och Helsingfors Universitet enheterna hade en klart
försämrad aktivitet jämfört med 1992-1996 läget.

Analytisk kemi
Fysikalisk kemi
Oorganisk kemi
Organisk kemi
Teknisk kemi

Aalto

Hfors

ÅA

26
81
114
36
46

145
121
382
114
*

105
152
106
87
254

*) ämnet "teknisk kemi" fi nns inte vid Helsingfors universitet.

I evalueringen 2005-2009 angivna publicerade artiklar från Åbo Akademis kemi enheter
(MeddÅA, 4 (2011) 14-15)
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Trots att alla använda mått i regel ger samma trender, så kan en svag/ stark
universitetsfinansiering rättmätigt förstärka/ försvaga den relativa forsknings
prestationen. Korrigerad för den lägre budget finansieringen var den integrerade
forskningen vid Processkemiska Centrumet (PCC) jämbördig med Fysikalisk Kemi.
Organisk Kemi är på samma lägre nivå som övriga universitetens Fysikalisk Kemi
Institutioner, medan Helsingfors Universitets Svenska Kemi hade förbättrat sin
ställning en aning. Såsom det anmäldes i Meddelanden från Åbo Akademi (4 (2011)
14-15) bedömdes alla Åbo Akademis kemi enheter av evaluatorerna med vitsordet
”mycket bra” eller ”utmärkt”.

Meddelanden från Åbo Akademi annonserar utdelandet av Per Brahe priset åt Mika Lindén
12.12.2005

Av de till Fysikalisk Kemi personalen utdelade priser och utmärkelser kan nämnas:
Professor Jarl B. Rosenholm, Per Brahe priset (1985)
Professor Johan Sjöblom, Berol Kemis nordiska forskarpris i yt- och kolloidkemi (1982)
Docent Jouko Peltonen, Alftanska priset (1993)
Docent Sune Backlund, docent Folke Eriksson, FD Gun Hedström och FM Stefan
Karlsson, Runar Bäckströms Stiftelses uppfinnarpris (1996)
Docent Jouko Peltonen, Akzo Nobels nordiska forskarpris i yt- och kolloidkemi (1996)
Docent Jouko Peltonen, Per Brahe priset (1999)
Professor Jarl B. Rosenholm, Adjunct Research Professor, Ian Wark Research Institute,
University of South Australia (1999)
Docent Mika Lindén, Per Brahe priset (2005)
FD Jan-Henrik Småtts doktorsavhandling belönades med Akzo-Nobels forskarpris för
bästa doktorsavhandling i Norden (2007).
TkD Jessica Rosenholms doktorsavhandling belönades med Åbo Akademis forskarpris
för bästa doktorsavahndling (2008).
Docent Mika Lindén, Ass.Prof. Chemistry, University of Alabama, 2008.
TkD Jessica Rosenholms doktorsavhandling belönades med Kemiska Sällskapet i
Finlands Gustav Komppa forskarpris för bästa doktorsavahndling (2008).
TkD Jessica Rosenholms doktorsavhandling belönades med Akzo-Nobels forskarpris för
bästa doktorsavhandling i Norden (2009).
Professor Jarl B. Rosenholm tilldelades hedersdoktors grad (Dr.Univ.) av University of
South Australia (2009).
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TkDJessica Rosenholm emottager Akzo Nobel priset 2009 (J.M. Rosenholms bildsamling)

Ett bevis på kvaliteten hos doktoranderna och den speciella fysikalisk-kemiska
inriktningen på yt- och kolloidkemi får man då tre av professor Rosenholms doktorer
har redan hunnit bli professorer med följande fyra kemi inriktningar:
Marianne Nyström, biträdande professor i Polymerkemins teknologi 1988, sedermera
professor i Membranteknologi 1998 vid Villmanstrand Tekniska Högskola
Jouko Peltonen, professor i Trycknings- och pappersteknologi vid Åbo Akademi, 2006

Mika Linden, professor i Oorganisk kemi vid Universitetet i Ulm, Tyskland, 2010
Jouko Peltonen, professor i Kemi, företrädesvis Fysikalisk kemi vid Åbo Akademi, 2011
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Emedan Kaj Backfolks doktorsavhandling även skulle kunna tillskrivas Fysikalisk
Kemi, kan hans professur i Biomaterialens processteknik vid Villmanstrands Tekniska
Universitet (fr.o.m. 1.12.2010) även mera avlägset räknas till denna grupp.
Forskningens infrastruktur
Rektor Bengt Stenlund aktiverade för Åbo Akademis del kring 1985 ett utvidgat
samarbete med Åbo Universitet med målet att anskaffa dyra forskningsinstrument
och inrätta ett gemensamt Materialforsknings Laboratorium. Denna externa verksamhet planerades av Stiftelsen för Ny Teknologi (SNT, Uuden Teknologian Säätiö,
UTS) och realiserades under Data City Center (DCC) – Åbo Teknologi Centum
(TuTK) – Turku Science Park (TuSP) organisationerna. Som en följd finansierades
sju samarbets projekt av TEKES i det av Åbo Teknologi Centrums Data City Center
koordinerade materialforsknings programmet 1989-1990. Åbo Akademi deltog med
projektet, Fasta ytors kemiska modifiering (prof. B. Stenlund, prof. J.B. Rosenholm).

Det av TEKES första gången genom nationella Teknologicentra finansierade storprojektet
som koordinerades av Data City Center vid Turun Teknologiakeskus
(Turun Sanomat 4.4.1989).

Materialforskningscentrumet (-laboratoriet) fortsatte sin verksamhet långt efter det att
projektet upphörde. För Åbo Akademis del placerade man elektronstråle instrumentet
i lokaliteterna, medan Åbo Universitet inhyste de med industripengar gemensamt
anskaffade ESCA (XPS) och Auger instrumenten, samt Elektronmikroskopet här.
Materialforskningsverksamheten vid Åbo Teknologicentrum presenterades redan
1996 av J.B. Rosenholm (Kemia-Kemi, 23 (1996) 273) som hade axlat ansvaret för
materialutvecklingen vid Stiftelsen för Ny Teknologi (SNT / UTS).
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Flödesschema över Åbo Teknologicentrum, där de i SFT/UTS rapporten (J.B. Rosenholm,
Materiaalintutkimus, i K. Jääskeläinen, Ed., UTS-Pitkän aikavälin tutkimuspoliittinen ohjelma,
Åbo 1995) planerade material aktivitetsområdena finns inritade, tillsammans med riskfinansierings- (Aboa Venture)- och patenthanterings- (Aboa Tech.) enheterna. I nedre raden
indikeras de byggnader där verksamheten planerades (J.B. Rosenholm (Kemia-Kemi, 23
(1996) 273).

Det långt utvecklade nätverket och den integrerade forskningsinstrument satsningen
lockade även industrin. NESTE Research, Ahlström Glasfiber, Partek och Raisio
Chemicals hyste långt gående planer att flytta en del av sin strategiska forskning till
Åbo Teknologicentrum. Tyvärr fokuserade DCC representanterna sitt intresse enbart
på att få till stånd ett bioforsknings centrum (BioCity).

BioCity planerna börjar taga form (Turun Sanomat, 18.12.1988)

Efter att BioCity började förverkligas inställde sig en ekonomisk kris vilket ledde till att
Materialforskningscentrumets utvidgning med industrilaboratorier förföll. Det dröjde
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ända till 1994 då Inrikesministeriet lancerade sitt teknologiprogram med EU finansiering innan material konsortiet kunde draga nytta av sitt färdigt utbyggda nätverk. I
Kompetenscentrumsprogrammet (som baserade sig på SNT / UTS programmet från
1985) godkändes, vid sidan av Biotenik kompetenscentrumet, Materialforskningens
kompetenscentrum som det enda i landet. Däremot var Elektronikens / Informationsteknikens kompetenscentrum alltför oorganiserat för att intressera industrin och det
blev utan understöd.

Den framgångsrika ansökan om nationella Kompetenscentra i Bioteknik, Materialforskning
och Elektronik / Informationsteknik, av vilka de två första realiserades (1994).

Aktiviteten kring materialen var stor. På det Europeiska planet deltog professor
Rosenholm i ”COMETT-II/Alma Mater Strand program committee for Advanced Materials” vid University of Bologna, 1990-1991 med målet att bilda Europa nätverk kring
utbildningen och forskningen av material. Undervisningsministeriet involverades 1990
i ett av OECD aktiverat ”International Workshop on Education and Materials” (EDUCMAT). Dessutom analyserades möjligheterna för teknologicentra att genom konceptet ”Teach the teacher” kollektivt aktivera små- och medelstora (SME) företag. Målet
var att utbilda SME företagare att producera andra- och tredje generationens
produkter. Över 30.000 SME intervjuades i Nederländerna av vilka mindre än 1.500
bedömdes vara intresserade (ha möjlighet till) dylik aktivitet. Tanken var att utveckla
det av NESTE och NOKIA tillämpade Professional Degree (PD) fortbildnings
programmet att även gälla på Europeisk (EuroPro) nivå och få en officiell akreditering
för bety-gena. Inom TuSP drevs de industriinriktade skolningsplanerna av
ForumAboa. Det visade sig dock att PD försökena i Finland ledde till tvivelaktiga
resultat och experimen-tena lades ner.
Såsom det beskrevs tidigare introducerade Åbo Universitet 1995 pre-graduala
TEMMPRO programmet som en del av International University of Turku/Åbo (IUTÅ).
TEMMPRO lancerade följande BSc baserade program:
Environmental Science
Molecular Biology and Biotechnology
Materials Science
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Fysikalisk Kemins framgångsrika forskarutbildning hade tilldelat Institutionen
ansvaret för den nationella forskarskolan, Graduate School of Materials Research
(GSMR) med 13 Laboratorier från Åbo Akademi och Åbo Universitet (TY). Aktiviteterna vid GSMR kunde efter första verksamhetsåret grupperas under:
Sol-Gel processering
Elektriska, optiska och magnetiska egenskaper hos material
Struktur och egenskaper hos tunna filmer
Fysikalisk karakterisering hos material

Den första årsboken och det första gemensamma utbildningsprogrammet för Graduate
School of Materials Research, 1995.

Med specialresursering från Undervisningsministeriet hade GSMR dessutom avtalat
om formella forskarutbildnings- och elevutbytessamarbete med; Nara Institute of
Science and Technology (NAIST), Graduate School of Materials Sience (Japan),
Université de Sherbrooke, Intelligent Material and Systems Institute (IMSI, Kandada),
University of South Australia, Ian Wark Research Institute (IWRI, Australien) och
Lunds Universitet, Surface and Colloid Science Center (SCSC, Sverige).
GSMR nätverket var alltså av strategisk betydelse för Åbo regionen, d.v.s. för
Universiteten (ÅA och ÅU), för Teknologicentrumet (TuSP) och för Åbo Stad. I 1999
Inrikesministeriets Kompetenscentrumprogram fokuserade man sig på följande
områden:
Biomaterial, diagnostik och läkemedelsutveckling
Materialens ytteknik
Kulturproduktion

Återigen tilldelades Åbo Kompetenscentrum inom de två första områdena, medan det
tredje till Informationsteknik sammakopplade området förblev utan stöd. Fokuseringen på materialens ytteknik ledde till en undersökning om förutsättningarna att
förverkliga planerna att grunda Materialens Industrialiseringscentrum (MATEKE).
Planerna initierades av J.B. Rosenholm (UTS tutkimuspoliittinen ohjelma, 29.11.1994,
J.B. Rosenholm, Materiaalintutkimus, i UTS Pitkän aikavälin tutkimuspoliittinen ohjelma, K.
Jääskeläinen Ed., s. 33-39, Turku 1995, J.B. Rosenholm, Turun materiaalitutkimus menestyy, Kemia-Kemi, 23 (1996) 273-275) och verkställdes av H. Fagerholm. Stödd av
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Universiteten och Åbo Stad, samt med långvariga kontrakt med flere storföretag
kunde företaget Top Analytica grundas år 2001. Intresset riktades på följande
ytkänsliga forskningsinstrument:
Elektronmikroskop med Energy Dispersive X-ray Back Scattering (SEM-EDX)
Time-of-Flight Secondary Ion Mass Sepctrometer (ToF-SIMS)
X-ray Photoelectron Spectrometry (XPS / ESCA)
FT-Infra Red Spectrometry (FT-IR)
Kontaktvinkelinstrument

Det i SFT/UTS rapporten (K. Jääskeläinen, Ed., UTS - Pitkän aikavälin tutkimuspoliittinen
ohjelma, Åbo 1995) planerade Materialforskningscentrumet (MATUKE), Biomaterialcentrumet (BMK), Centrumet för elektroniska material (EMK) och Materialens
Industrialiseringscentrumet (MATEKE). Av dessa förverkligades Biomaterialcentrumet och
Top Analytica från Materialfosknings Laboratoriet.

Samtidigt avvecklades Materialforsknings Laboratoriet (MATUKE) och forskningsinstrumenten flyttades till Åbo Universitets Fysik ytrymmen. Åbo Universitets och Åbo
Akademis gemensamma Biomaterialcentrum (BMK = BMC) hade grundats redan i ett
tidigt skede och flyttade in i Materialforskningscentrumets utrymmen, men integrerades 2008 som en projektorganisation i Medicinska Fakultetens Odontologiska
Institution. På grund av dåligt ledarskap fick Centrumet för elektroniska material
(EMK) aldrig något större understöd. Efter integrering av Åbo Universitets nybildade
data-ingenjörsutbildning kan man draga slutsatsen att EMK i dag är en del av Centre
for Computer Science Graduate School (TUCS).
Turku Science Park fokuserade efter detta sina resurser på Bio City aktiviteterna,
vilket betydde att stödet för materialvetenskapen från Åbo Stad drogs bort. Som en
betydande orsak var att varken Åbo Akademis dåtida Rektor, eller de i Åbo teknologiorganisationerna (TuSP, STF/UTS) invalda TkF representanterna visade något större
intresse. I stället forcerades ett stöd för informationstekniken genom att intimare
koppla den med upplevelse produktion till Information and Computing Technology
(ICT). Materialens ytteknik sköttes i en liten skala av arbetsgruppen för Framtidens
material och tryckningsytor. Efter många år av obetydliga resultat utnämndes bergsrådet Tor Bergman till ordförande.
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Annonseringen av bergsrådet Tor Bergman (tills. med projektansvarig N. Tapani Saarinen)
som arbetsgruppen för Grafiska Industrins ordförande i TuSP interna tidskrift 2005.

Alliansen Knowledge Network of Printed Media, I vilken Instituionen för Fysikalisk Kemi och
Laboratoriet för Pappersförädling ingick.
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Han uppmärksamgjorde arbetgruppen om att allvarliga problem uppstår inom
pappersindustrin och att den bästa framgången skulle Åbo Kompetenscentrum ha
om man fokuserade sig på pappers- och tryckningsteknologi. En allians bildades med
Coating Technology Center (CTC) och speciellt Future Printing Center (FPC) som
brutits ut ur Raisio Chemicals och sålts till Ciba Specialty Chemicals. Efter en
omorganisering av ägarförhållandena (BASF, Omya, Hansaprint, Nordkalk, Metso)
blev enheterna sammanslagna med namnet Forest Pilot Center.
Samtidigt beslöt man vid arbetsgruppen att den akademiska kompetensen måste
påvisas genom att söka efter spetsforskningskompetens. Lyckligtvis lanserade
dåvarande Åbo Akademis Rektor initiativet att identifiera ”framgångsrika forskningsmiljöer”, som sedan ledde till Finlands Akademi spetsforskningsstatus (se ovan).

FunMat verksamheten och aktiva aktörer (bergsråd Tor Bergman, Dr. Tapio Mäkelä,
professor Ronald Österbacka, industriråd Heikki Huhtanen, professor Jarl B. Rosenholm och
professor Carl-Erik Wilén) presenteras i Meddelanden från Åbo Akademi (8, 2006)

Industrimedlemmarna i arbetsgruppen spelade en viktig roll då FunMat vann spetsforskningsstatus såväl vid Åbo Akademi som vid Finlands Akademi.
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Spetsforskningsenheten FunMat:s presentationsbroschyr och årsbok 2010

Integreringen av GSMR enheterna vid Åbo Universitet tog betydligt längre tid. Först
år 2007 undertecknades avtalet mellan fyra fysik och två kemi laboratorier att bilda
ett centrum för Material och Ytforskning (Turku University Centre for Materials and Surfaces, SurfMat). Materialutbildningen i Åbo var nu integrerad med två spetsforskningsenheter vid Åbo Akademi och ett väl koordinerat forskningskonsortium vid Åbo
Universitet.

Utbildnings- och forskningsnätverket kring Graduate School of Materials Research. Notera
också den formella anslutningen av tre internationella forskarskolor till nätverket.

Det står helt klart att GSMR har verkat som en synnerligen viktig katalysator för
dessa forskningsenheters tillkomst.
TuSP ansvarigas lama intresse för Materialforskningen i medlet av 1990-talet ledde
tyvärr till att Materialforskningen inte mera valdes till ett tyngdpunktsområde i den nu
gällande Kompetenscentrum (HealthBio-Häsoklustret och Havsklustret) organi69

sationen. Man ombildade därför STF / UTS arbetsgruppen till Grafiska kompetensområdets arbetsgrupp under Kompetenscentrumprogrammet. Denna tvingades att
alliera sig med Förnyande skogsindustri Kompetenscentrumet som var förlagd till
Villmanstrand. På grund av ointresse hos representanterna för skog- och papper
Laboratorierna (Paper Science Center) vid Åbo Akademi begränsades TuSP:s
nationella koordinationsansvar till tryckt intelligens verksamhetsområdet.

Förnyande skogsindustri klusterprogrammet inom det nu gällande Kompetenscentrum
programmet, 2007-2013, där TuSP har ansvaret för tryckt intelligens.

Efter det att man för TuSP ledningen hade påpekat att deras verksamhet till största
del enbart gynnar Åbo Universitets intressen och motgångarna inom Sjöklustret,
började de ansvariga att återigen inse Materialforskningens stora betydelse för Åbo
regionen. Detta ledde till att Åbo Stad i sitt senaste Kompetens,- företagar- och
näringslivsprogram, 2009-2013 åter identifierar Materialteknologin som ett av sina
tyngdpunktområden.
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Åbo Stads Kompetens,- företagar- och näringslivsprogram, 2009-2013, där Bio- och
Materialteknologin identifieras som ett av de tre tyngdpunktsområdena

Cirkeln är alltså sluten i och med att alla de i STF / UTS Långsiktiga forskningspolitiska planens (UTS-Pitkän aikavälin tutkimuspoliittinen ohjelma, Åbo 1995) centrala
verksamhetsområdena är återaktiverade och omgrupperade med de nya Kompetenscentrum tyngdpunktsområdena. Framtidsutsikterna är alltså goda, men beror självfallet hur aktörerna tar vara på de givna möjligheterna.

KVANTKEMI OCH MOLEKYLÄR SPEKTROMETRI
En biträdande professorstjänst i ämnet Kvantkemi och Molekylär spektrometri inrättades på professor Danielssons initiativ vid Institutionen för fysikalisk kemi. Tekn.lic.
Allan Johansson utnämndes 1972 att bestrida tjänsten samtidigt som tjänsten
lediganslogs.
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Pekka Pyykkö
1974 – 1984

Den första ordinarie innehavaren av den biträdande professorstjänsten, fil.dr. Pekka
Pyykkö, utnämndes den 1 augusti 1974. Efter att professor Pyykkö fick professuren i
Kemi för svenskspråkiga elever vid Helsingfors Universitet, Kemi Institutionen 1984,
lämnade han denna tjänst. Hans tjänsteperiod infaller sålunda mellan inflyttningen till
Gadolinia utöver förstatligandet av Åbo Akademi. Notera att endast tiden efter
utnämningen till ordinarie professorstjänster anges i schemat nedan.
Mat.- Nat. Fakulteten

Kem.- Tek. Fakulteten

Inflyttning till Gadolinia byggnaden (1969)
Instituten blir Institutioner (1969)
Kvantkemi och Molekylär
spektrometri
Kvantkemi och Molekylär spektrometri (bitr.prof. V.P. Pyykkö)

1972
1972-97
1974-84

Oorganisk kemi (prof. K. Karlsson)

1974-75

Teknisk polymer- och plastkemi
(prof, E.S. Avela)

Inflyttning till Axelia byggnaden (1977)
1975-90

Farmaceutisk kemi och Biokemi
(prof. C.G. Gahmberg)

1979-81

Kemi, företrädesvis Organisk kemi
(prof., K.G. Pensar)

1979-87

1979-02

Kemisk teknologi och Kemisk
reaktionsteknik (bitr.prof.
H.L.-E. Lindfors)

Teknisk polymer- och plastkemi
(prof, B.G. Stenlund)
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Farmaceutisk kemi (bitr.prof.
B. Lundberg)

1979-05

Åbo Akademi föstatligas (1981)
1980-85
1983-05

Skogsprodukternas kemi (bitr.prof,
B.R. Holmbom)
Kemisk träförädlingsteknik (prof.
K.B. Lönnberg)

Under professor Pyykkös ledning profilerade sig den kvantkemiska forskningen starkt
mot relativistisk kvantkemi. I de lättaste atomerna är de relativistiska effekterna
negligerbara men i de tunga grundämnena såsom guld och kvicksilver närmar sig
elektronernas hastigheter på sina banor ljusets hastighet och då blir inverkan av
Einsteins relativitetsteori betydande (som en följd av detta är bl.a. metallen kvicksilver
flytande). En relativistisk Hartree-Fock metod användes sedan 1974 för att förstå
denna effekt. Man fann då starka effekter både på bindningslängderna och
bindningsstyrkorna eller på valenserna hos till exempel guld, tallium och bly. Teorin
för nukleära spin-spin kopplingskonstanter och andra kärnmagnetiska resonans
parametrar undersöktes också. I samarbete med andra grupper utforskades
konformationen hos flere organiska molekyler och reaktionen mellan eten och singlet
syre.

Professor P. Pyykkö och Nobel pristagaren i kemi 1981, Roald Hoffman, diskuterar vid
Institutionen 1982.

Biträdande professor Pyykkös forskning exemplifieras av de doktorsavhandlingar
som färdigställdes under hans tid:
Matti Hotokka, ”Ab Initio studies on chemical reactions and molecular structure”, MNF
(1982)
Leif Laaksonen, “Fully numerical one- and two-dimensional solutions of molecular
Schrödinger and Dirac equations: The lone-pair problem”, MNF (1983)

Dessutom påbörjade Dage Sundholm sin doktorsavhandling, ”Applications of fully
numerical, two-dimensional self-consistent methods on diatomic molecules” vid
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Kvantkemi och Molekylär Spektrometri, vilken försvarades vid Helsingfors Universitet
1985.
Matti Hotokka övertog professuren i Kvantkemi och molekylär spektrometri efter Pekka
Pyykkös förflyttning till Helsingfors Universitet.
Dage Sundholms fortsatta forskning meriterade honom till den grad att han utnämndes till
Pyykkös efterträdare som professor i kemi för svenskspråkiga elever, 2010.

Matti Hotokka
1986 –

Efter att professor Pyykkö emottog professuren i Kemi för svenskspråkiga elever vid
Helsingfors Universitet, har fil.dr. Matti Hotokka innehaft professuren i kvantkemi och
molekylär spektrometri. Efter ett t.f. förordnande installerades han ordinariter från och
med den 1 maj 1986. År 1999 ändrades tjänstebenämningen på den biträdande
professorstjänsten till en ordinarie professur. Fyra docenter bär ansvaret för gruppens expertis inom specialområden. Inga andra tjänster i ämnet finns vid Åbo
Akademi. I schemat nedan återges endast tiden efter utnämningen till ordinarie
professorstjänster under Hotokkas tjänstetid som tjänstförrättande, biträdande och
ordinarie professor.
Mat.- Nat. Fakulteten
Kvantkemi och Molekylär spektrometri (bitr.prof. M. Hotokka)
Kemi, företrädesvis Fysikalisk kemi
(prof., J.B. Rosenholm)

Kem.- Tek. Fakulteten
1986-98
1987-99
1987-xx
1990-00

1990-xx

Analytisk kemi (prof, A.U. Ivaska)
Borgströmska professuren i Allmän
kemisk teknolog
(prof. H.L.-E. Lindfors)
Kemisk sensorteknologi (prof. halvtid
A. Lewenstam)
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Kemi, företrädesvis Organisk kemi
(prof., J.K. Mattinen)

1991-xx
1991-98

Kemisk teknologi (bitr.prof. T. Salmi)

Inflyttning till BioCity byggnaden (1992)
Farmaceutisk kemi och Biokemi
(prof. P.J. Slotte)

1997-02

Kvantkemi och Molekylär spektrometri (prof. M. Hotokka)
Ernst och Majken Grönbloms prof.
Kemi, företrädesvis Fysikalisk kemi
(prof., J.B. Rosenholm)

1998-xx

Biokemi – företrädesvis Datorstödd
strukturbiokemi (prof. M. Johnson)

1999-xx

Biokemi – företrädesvis Membranbiokemi (prof. P.J. Slotte)

2002-xx

1998-xx
1998-xx

Oorganisk kemi (prof. M. Hupa)
Kemisk reaktionsteknik (prof.
T. Salmi)

1999-11

1999-xx

2000-xx

Teknisk polymerkemi (prof.,
C.-E.M. Wilén)

Borgströmska professuren i Kemisk
teknologi (prof. D. Murzin)

Inflyttning till Axelia II byggnaden (2003)

Organisk kemi, särskilt Syntetisk
organisk kemi (prof. R. Leino)

2003-xx
2003-xx

Pappersförädling (prof. M. Toivakka)

2005-xx

Kemisk träförädlingsteknik (prof.
P. Fardim)

Kemisk-Tekniska blir Tekniska Fakulteten (2006)
2006-xx

Trycknings- och pappersteknologi
(prof. J. Peltonen)

Matematisk-Naturvetenskapliga Fakulteten blir
Institutionerna för Natur- och biovetenskaper
och Tekniska Fakulteten blir
Institutionerna för Kemiteknik och Informationsteknologi
Under Fakultetsområdet för Naturvetenskaper och Teknik (2010)
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2011-xx
Ernst och Majken Grönbloms prof.
Kemi, företrädesvis Fysikalisk kemi
(prof., J. Peltonen)

2011-xx

Skogsprodukternas kemi (prof.
S. Willför)

Professor Hotokka förflyttade tyngdpunkten från den relativistiska kvantkemin mot
icke-relativistisk ab initio kvantkemi. Avancerade Molecular Graphics (MG) och
Configurational Interaction (CI) metoder togs i bruk för studier av egenskaperna hos
små system. Moderna molekylmodellerings tekniker användes vid studier av stora
system, som inte kunde hanteras med post-Hartree-Fock metoder. Syftet var att
assignera molekylspektra, d.v.s. att beräkna elektroniska strukturer, jonisationsenergier för fotoelektron spektroskopi (XPS/ESCA) och för Auger spektroskopi
(AES), samt att estimera vibrationsenergierna hos små molekyler.

Professor Hotokka vid den nyinstallerade LIF spektrometern, Turun Sanomat och
Åbo Underrättelser 21.5.1991

Den experimentella forskningen koncentrerade sig till en början på extremt
noggranna rovibrations (IR) spektra av symmetriska top molekyler. Speciella
finansiella och utrymmes resurser hade ställts till förfogande för konstruktionen av en
Laser Inducerad Fluorescens (LIF) spektrometer med en snabb BOXCAR integrator
(1989 – 1991) parallellt med konstruktionen av en högupplösande Raman spektrometer (1988 – 1990). I samarbete med fysikerna lancerades en ”A New Super High
Resolution Disersive MEGA Type Optical Spectrograph Facility at Åbo Akademi”.
Med MEGA spektrometern lyckades man göra världsrekord i upplösning av
elektroniskt excitationsspektrum av Xenon gas.
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Utdrag ur Abstrakten i Proceedings of the XXXI Annual Conference of the Finnish Physical
Society, E. Rauhala and M.E. Sainio, Eds., University of Helsinki Report Series in Physics,
p. 7.18, HU-P-262 (1997)

Simuleringstekniker, i första hand Monte Carlo (MC) och Molecular Dynamics (MD)
utnyttjades vid studier av protein och surfaktant strukturer och hydratation. Molekylmodellering innebär, att man dels använder en bred palett av den teoretiska kemins
beräkningsmetoder från de tunga ab initio metoderna och dels molekyldynamik
simuleringar till de enklaste molekylmekanikmetoderna för att förutspå molekylernas
egenskaper. Molekylmodellerna visualiserar dessutom de beräknade egenskaperna
på ett åskådligt sätt. Detta erbjuder unika insikter i molekylernas kemiska beteende.
Den första presentationen av forskningens struktur återfinns i 1988 års presentations
broschyr, som identifierar följande forskingsinriktningar:
Kvantkemi – ab initio och molekylgrafik
Spektroskopi, högresonans IR – Raman och Fluorescens
Simuleringar – Monte Carlo och Molekyldynamik

Denna allmänna struktur kvarhölls i presentationsbroschyrerna 1992 och 1996, men
ändrades senare till kvantkemiska ab initio beräkningar av kemiska och spektroskopiska egenskaper hos relativt små molekyler samt simulering av kemiska system.
Från och med institutionsbroschyren 1999 nämns följande forskningsinriktningar:
Ab initio beräkningar
Molekylär spektroskopi
Molekyl modellering
Material simuleringar

Sedan 2005 specifieras följande satsningsområden:
Heterogen Katalys – enantioselektivitet
Komplexation – svaga vätebindningar
Spektroskopi – elektroniska och atomära spektra

Under senare tid har gruppens forskning huvudsakligen riktat in sig på två områden:
Svagt bundna system och spektrometri. Svagt bundna system är, förutom att de är
teoretiskt utmanande, mycket centrala för den experimentella fysikalisk-kemiska
forskningen som bedrivs vid institutionen. Där har också en del synergi uppstått med
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flera av de experimentella forskningsgrupperna, t.ex. beträffande surfaktant association, läkemedelskomplexering och adsorption, samt materialkemi.

Simuleringsresultat av de stabilaste BSSE korrigerade vätebindningarna hos två
komplexstrukturer mellan disulfiram och kisel (T. Sandberg, J. Rosenholm och M. Hotokka,
Theochem, 861 (2008) 57)

Teoretiska beräkningar görs också för att stöda den experimentella forskningen vid
andra laboratorier och vibrations-spektrometriska forskningen, som utförs vid andra
universitet.

Simuleringsresultat av två adsorptionsstrukturer hos cis-1-fenyl-1,2-propandion på en Pt31
kluster sedd uppifrån (till vänster) och från sidan (till höger), (V. Nieminen, A. Taskinen, M.
Hotokka och D:Yu. Murzin, J. Catalysis, 245 (2007) 228)

Gruppen deltar i forskarskolan för datorkemi och molekylär spektrometri (LASKEMO)
som erbjuder gruppens studerande möjligheten att regelbundet taga del av
internationellt erkända lärares undervisning på hemmaplan.
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Två LASKEMO elever vid Kvantkemi och Molekylär Spektrometri, FD Antti Taskinen och FL
Thomas Sandberg

Professor Hotokkas forskning exemplifieras av de licentiat- doktorsavhandlingar som
färdigställts under hans tid:
Licentiatavhandling:
Thomas Sandberg, ”Beräkningskemiska studier av lignaner”, MNF (2009)
Doktorsavhandlingar:
Ari Lahti, ”Quantum Chemical Calculations on Urocanic Acid”, KTF (1998)
Juha Päivärinta, “Theoretical Calculations on Aggregation of Molecules in Solution:
Applications on Surfactants, Aluminium Hydroxides and Pharmaceutical Compounds”, MNF
(2001)
Antti Taskinen, ”Molecular Modeling of AsymmetricInduction in Heterogeneously Catalyzed
Hydrogenation of the C=O Bond”, INV (2010).
Max Johansson, ”Theoretical Predicition of the Stability and Reaction Mechanism of Noble
Gas Compounds”, (tentative title, in progress)

Ett bevis på internationallt erkännande är att kvantkemi och molekylär spektrometri
har stått värd för följande konferenser:
Nordic Molecular Physics Meeting (1987)
Fourth National FTIR Symposium (1999)
First International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy (2001)
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Konferensboken för första internationella konferensen för avancerad vibrationsspektroskopi,
2001

MNF RESURSERINGEN OCH RESULTAT
Vid bedömningen av forskningsproduktiviteten utgår externa finansiärer, såsom
Finlands Akademi, TEKES och företag ifrån de resultat de får i förhållande till den
insats de gjort. Emedan Finlands Akademi är ett av Undervisnings- (och Kultur-)
Ministeriets kompletterande finansieringsinstrument är utgångspunkten att Åbo
Akademi med forskningsutrustningen redan är finansierad.
Åbo akademi
Opisk./ Opet. ja tutk.

150 %
Työllisten osuus tutkinnon suorittaneista *

Tutkinnot/ Opet. ja tutk.

100 %
Täydentävä rah. / kokonaisrahoitus

Tohtorin tutkinnot/ prof.

50 %

Kv-rahoitus / kokonaisrahoitus

Kv.ref. artikkelit. / opet. ja tutk.

0%

SA ja Tekes rah. / kokonaisrahoitus

Tiet. artikkelit / opet. ja tutk.

Tutkinnon suor. / tutkinnon suor. ja keskeyttäneet *

Väh 45 op. suoritt. osuus

09 toteuman suhde valtakunnalliseen toteumaan 09
09 toteuman suhde 07-09 keskiarvoon (trendi)

Hlökunnan kv-liikkuvuus / opet. ja tutk.

7-v läpäisy *

09 toteuman suhde omaan tavoitteeseen (tav. 2012)
* Tilastovuosi 2008

Procentuella förhållandet mellan Åbo Akademis olika prestationer 2009, samt trenden för
åren 2007-2009 och målsättningen för år 2012. 100% (tjock grå cirkel) anger nationella
medeltalet. Finansieringen av forskningspersonalen omfattar alla källor. Referens: KOTA
extranet. En stor extern finansiering av forskningspersonal ”bestraffas” som en mindre relativ
produktivitet.
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Bedömningen av resultaten sker alltså utgående från budgetfinansieringen plus de
extra anslagen från Finlands Akademi, TEKES, EU och övriga finansieringskällor.
Vad internationella publikationsaktiviteten beträffar är Åbo Akademi ledande i
Finland, men doktorsutexamineringen ligger efter förväntningarna. Vad grundexamineringen beträffar liggen ÅA långt efter landets medeltal. Undervisnings- och Kultur
Ministeriets års helhetsbedömning av Åbo Akademis prestationer 2010 var följande
(Sakari Karjalainen)

Såsom Åbo Akademi strategin påbjuder är främsta syftet att ge en på egen forskning
baserad undervisning, d.v.s. forskningen står i fokus för all akademisk verksamhet.
Notera därför kravet att resurser skall frigöras för utbildning och forskning med
främsta målet att uppfylla kravet på antalet doktorsexamina!
En rättvis intern bedömning bör på motsvarande sätt basera sig på produktiviteten i
förhållande till Åbo Akademis budgetmedel, d.v.s. vad ÅA får för sina investeringar.
Externa finansieringen bör betraktas som enheternas förmåga att utöka sin produktivitet. Hos exakta vetenskaperna verkställs projekten i huvudsak genom Åbo Akademis administration, medan biovetenskaperna traditionellt till stor del erhåller sin
projektfinansiering direkt från stiftelser förbi Åbo Akademi. Oberoende av finansieringskälla är därtill bunden ”extern” personal inte Åbo Akademis insats, tvärtom
”beskattar” ÅA sina administrerade externa projekt för infrastruktur, hyror och direkta
kostnader och dessutom förutsätts projektarbetarna jobba gratis för ÅA. Detta till trots
att Institutionen måste leverera resultat för hela projekt finansieringen.
För att förenkla jämförelsen av MNF budget insatsen och Institutionernas forskningsproduktivitet väljes två referenser: 1) antalet professorer och 2) tilldelade budget
medel (1/3 hänvisas till forskning och 2/3 till utbildning). Forskningsproduktiviteten
relateras i första hand till forskar (doktors- och licentiat-) examina, som i sin tur
baserar sig på publikationer. Emedan licentiatavhandlingarna till sin omfattning
motsvarar en halv doktorsavhandling används också måttet; doktorsexamina + ½
licentiatexamina. Nedan jämförs produktiviteten hos Institutionen för Fysikalisk Kemi
(IFK = Fysikalisk Kemi + Kvantkemi och Molekylär Spektrometri), samt Fysikalisk
Kemi (FyKe) med medeltalet vid MNF, KTF (TkF), Åbo Akademi (ÅA) och Finland.
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En jämförelse av antalet internationellt granskade publikationer per professor vid Institutionen för Fysikalisk Kemi (IFK = Fysikalisk Kemi + Kvantkemi och Molekylär Spektrometri),
samt Fysikalisk Kemi (FyKe) enskilt med medeltalet vid MNF, KTF (TkF), Åbo Akademi (ÅA)
och Finland under åren 1994-2009. (G. Hedström, Verksamhetsberättelser för Fysikalisk
Kemi vid Åbo Akademi)
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En jämförelse av antalet doktorsexamina per professor vid Institutionen för Fysikalisk Kemi
(IFK = Fysikalisk Kemi + Kvantkemi och Molekylär Spektrometri), samt Fysikalisk Kemi
(FyKe) enskilt med medeltalet vid MNF, KTF (TkF), Åbo Akademi (ÅA) och Finland under
åren 1986-2009. (G. Hedström, Verksamhetsberättelser för Fysikalisk Kemi vid Åbo
Akademi)
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En jämförelse av antalet doktorsexamina + ½ licentiatexamina per professor vid Institutionen
för Fysikalisk Kemi (IFK = Fysikalisk Kemi + Kvantkemi och Molekylär Spektrometri), samt
Fysikalisk Kemi (FyKe) enskilt med medeltalet vid MNF, KTF (TkF), Åbo Akademi (ÅA) och
Finland under åren 1986-2009. (G. Hedström, Verksamhetsberättelser för Fysikalisk Kemi
vid Åbo Akademi)

Såsom det framgår har forskningsproduktiviteten vid Fysikalisk Kemi, liksom även
integrerat över Institutionen (IFK) klart överstigit medeltalen för MNF, KTF (TkF), Åbo
Akademi(ÅA), samt medeltalet för hela Finland. Man kan dock se en prestationsförminskning efter J. Peltonens utnämning till professor vid och överflyttning till
Laboratoriet för Pappersförädling, 2006.
Emedan en jämförelse med Åbo Akademis Kemi Laboratorier och Fysikaliska Kemi
Laboratorierna vid övriga Universitet gjordes redan tidigare är det skäl att till slut
granska utvecklingen vid Matematisk-Naturvetenskapliga Fakulteten. Beskrivande för
handläggningen av ärenden vid MNF är att man endast en gång, under professor
Rosenholms tid som dekanus 1994-1995 har utarbetad en klar struktur och därtill
kopplad strategi för verksamheten. Denna med alla MNF professorerna överenskomna stuktur och verksamhet presenterades i en Fakultetsbroschyr. Enskilda
institutionernas profiler har dock presenterats samlat i enskilda utlagor (t.ex. MNF,
1989).

83

Den enda på strategi baserade presentationsbroschyren MNF utgett sedan 1980-talet
utarbetades under dekanus Rosenholms tid. Verksamheten är uppdelad i Bio-, Exakta- och
Matematiska vetenskaper som växeleverkar med tydligt angivna organisationer. Varje
Institutions verksamhet presenterades utgående från denna uppdelning.

Både strukturen och strategin för nya satsningsområdena (ökad budget), stabila
områdena (konstant budget) och mognade områdena (reducerad budget) baserades
på en detaljerad redovisning av kriterierna för hur MNF fick sin budget fördelad av
Undervisningsministeriet och vidare genom Åbo Akademi. Strategin godkändes vid
dekanus årliga ”Eriks gata” till alla institutioner med alla professorerna närvarande.
Till slut fastställdes de gemensamt överenskomna besluten vid Fakultetsmötena.
Denna process har sedermera ersatts med mer eller mindre exekutiva beslut vid
Fakultetsmötena, utan förankring på fältet (vid Institutionerna).
Beskrivande för den tillämpade resursfördelningen ges av de till förfogande ställda
utrymmena. I och med bygget av BioCity komplexet satsade MNF kraftigt på utvecklingen av Bio Institutionerna vars utrymmen mångfaldigades. Bilderna nedan visar
läget från 2004-2005 som varit oförändrat en längre tid.
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Institutionen för Fysikalisk Kemi utrymmen jämförda med andra enheter vid MNF och i
Gadolinia byggnaden 2004-2005. Notera att Biokemi och Farmaci, samt Biologi, Akvatisk
Patobiologi och Marin Biologi disponeras av samma Institution och bör adderas ihop! (B.
Sandell och J.P. Slotte, Historiken 1921-2006 utgiven 2006).

Vid en jämförelse av utrymmena 2004-2005 hade Institutionen för Fysikalisk Kemi de
minsta utrymmena vid MNF och även i Gadolinia byggnaden. Trångboddheten
påtalades upprepade gånger av arbetsskyddsmydigheterna. Trots löften från
Förvaltningsämbetet att korrigera olägenheten lämnades Institutionen för Fysikalisk
kemi utan tilläggsutrymmen sedan medlet av 1990-talet. Utrymmena för Bio
Institutionerna var så stora att man i motsats till de övriga Institutionerna bokförde
dem per studieinriktning för att undvika exponerningen av de månfaldigt större
utrymmena i förhållande till de övriga Institutionerna vid MNF. Trots denna oförrätt
måste Institutionen för Fysikalisk Kemi under en lång tid betala de övriga
Institutionernas hyresandelar ur sina projektmedel.
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Hyresbalansen för MNF Institutionerna 2005. Blått är överskott och rött underskott som
kompenserats sinsemellan vid årets slut (M. Hotokka).

En kraftig resursförskjutning mot Bio Institutionerna skedde på 2000-talet även vad
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tjänsterna (professurerna) beträffar. Denna resursomfördelnings inverkan på forsknings produktiviteten skall nu analyseras.
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Procentuellt förhållande mellan antalet publikationer (högst upp), antalet utexaminerade
doktorer (mellan) och antalet utexaminerade doktorer + ½ licentiater (längst ner) per
professor vid Institutionerna för Fysikalisk Kemi (IFK), Organisk Kemi (IOK), Biokemi och
Farmaci (IBF), Biologi och Marinbiologi (Parasitologi, m.m., IBM), Fysik (IF), Matematik och
Statistik (IMS) och Geologi och Mineralogi (IGM) under åren 1987-1988 (Serie 1), 1992-1993
(Serie 2), 1996-1997 (Serie 3), 2001-2002 (Serie 4), 2006-2007 (Serie 5) och 2009-2010
(Serie 6).
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Emedan de flesta Institutionerna vid MNF består av två eller fler oberoende studieinriktningar är det naturligt att göra forskningsproduktivitet jämförelsen per Institution.
För att hålla materialet inom rimliga gränser, fokuseras analysen på start- och
slutåren för granskningen, samt de år som Institutionen har utgett sina historiker,
d.v.s. 1987,1992,1996, 2002, 2006 och 2009.
Man kan tydligt se den ojämna produktiviteten mellan Institutionerna. Kemi Institutionerna har fortgående klarat sig anmärkningsvärt bra, mätt mot de mycket större
Bio Institutionerna. Fördelen för Kemi Institutionerna blir ännu större då Licentiatexamen räknas med. Bio Institutionerna har frångått licentiaten, samtidigt som
doktorsavhandlingarna till sin omfattning reducerats till nära nog en licentiatavhandling. Dessa gäller fortfarande vid exakta vetenskaps Institutionerna. Fysiken
klar sig tidvis bra, medan det gått sämre för Matematiken och Geologin. Emedan
tjänstetillsättningarna och benämningarna är mycket brokiga är det ändamålsenligt
att jämföra forsknings produktiviteten med Åbo Akademis budget medel för att få en
helhetsbild.
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Procentuellt förhållande mellan antalet publikationer (högst upp), antalet utexaminerade
doktorer (mellan) och antalet utexaminerade doktorer + ½ licentiater (längst ner) per 1/3
budgetmedel vid Institutionerna för Fysikalisk Kemi (IFK), Organisk Kemi (IOK), Biokemi och
Farmaci (IBF), Biologi och Marinbiologi (Parasitologi, o.s.v., IBM), Fysik (IF), Matematik och
Statistik (IMS) och Geologi och Mineralogi (IGM) under åren 1987-1988 (Serie 1), 1992-1993
(Serie 2), 1996-1997 (Serie 3), 2001-2002 (Serie 4), 2006-2007 (Serie 5) och 2009-2010
(Serie 6).

Prcent av Budgetmedlen

Man kan se ett dramatiskt produktivitetsfall för alla Institutioner då man når det nya
millenniet. Detta kan förklaras med att lönerna räknades in i budget medlen från och
med 2001. Speciellt kraftig är sänkningen för Bio Institutionerna, emedan deras
professurers antal fördubblades under 2000-talet fram till 2010 och sänker sålunda
totalproduktiviteten. Notera att man till Farmacin, som till sin natur är en yrkeshögskoleutbildning tilldelade två professurer. Anmärkningsvärt är att såväl Organiska
Kemin och speciellt Matematiken, trots blygsam prestation också tilldelades
professurer, medan Fysikaliska Kemin enbart förlorade tjänster. Både Fysiken och
Geologin har förlorat en professur.
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Referensår
Procentuell andel budet medel under åren 1987 (1), 1993/-94 (2), 1995/-96 (3), 2001 (4),
2006 (5) och 2009 (6) (Inst. Informationsbehandling är utesluten). Institutionerna för
Fysikalisk Kemi (IFK, tjock violett triangel), Organisk Kemi (IOK, blå-grön cirkel), Biokemi och
Farmaci (IBF, blå ruter), Biologi och Marinbiologi (Parasitologi, o.s.v., IBM, röd-brun kvadrat),
Fysik (IF, grön asterisk), Matematik och Statistik (IMS, orange kors) och Geologi och
Mineralogi (IGM, ljusblått kryss).
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Den kraftigt omdisponerade budget finansieringen illustreras i diagrammet ovan som
procentandelen av MNF:s totalbudget. Informationsbehandling är utelämnad,
emedan den bröts ut ur MNF under betraktelseperioden. Karakteristiskt är den dramatiska överföringen (nästan dublering) av budgetmedel till Biokemi och Farmaci och
till Matematik och Statistik som en följd av stor grundexaminering. Notera att Bio
Institutionerna, från en rimlig andel på 1980 talet har påtvingat sig hälften av budgetmedlena, medan Fakultetens övriga fem Institutioner får dela på den andra halvan.
MNF fokuserade uppenbart sina resurser på grund- (och yrkeshögskole-) utbildning,
medan forskarutbildningen får mindre uppmärksamhet. Tar man medeltalet på de
granskade årens forsknings- och forskarutbildnings produktivitet finner vi följande
procentuella förhållanden.
1
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

7

2

6

3

5

4

Jämförelse av medeltalet (tjock grå cirkel) för forskningsproduktiviteten åren 1987, 1992,
1996, 2002, 2006 och 2009 mätt som antalet doktorer/professor (ruter), antalet (doktorer + ½
licentiater)/professor (kvadrat), internationellt granskade publikationer/professor (asterisk),
doktorer/budget anslag (triangel), (doktorer + ½ licentiater) /budget anslag (cirkel) och
internationellt granskade publikationer/budget anslag (kors). 1) Fysikalisk Kemi (IFK), 2)
Organisk Kemi (IOK), 3) Biokemi och Farmaci (IBF), 4) Biologi och Marinbiologi (Parasitologi,
IBM), 5) Fysik (IF), 6) Matematik och Statistik (IMS) och 7) Geologi och Mineralogi (IGM).

Man ser tydligt att Kemi Institutionernas forskningsproduktivitet är bäst, trots att den
större resursfördelningen till Organisk Kemi försvagar något deras resultat och att
deras publikationsverksamhet har varit lägre än Fysikaliska Kemins. Bio Institutionernas produktivitet är också måttligt över medeltalet, men klart sämre än Kemi
Institutionernas. För Fysiken ligger endast publiceringsaktiviteten över medeltalet,
medan Matematiken och speciellt Geologin uppvisar svaga resultat.
Som slutsats finner man att MNF har, trots att Fysikalisk Kemi påvisat en överlägsen
doktors- och publikationsaktivitet, tilldelat Institutionen minst utrymmen och mest
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indragna tjänster, samt en ökad ”beskattning” av projekt medlen och proportionellt
sett reducerade budgetmedel.
Inte bara resurseringen, av forskningen utan också substansen har förändrats. I
doktorsavhandlingarna har allt fler medförfattare medtagits per publikation och
publikationernas antal i avhandlingen har reducerats. I början av de granskade åren
var profilen rätt lika för alla Kemi och MNF Institutioner. Typiskt omfattade en doktorsavhandling 6-8 publikationer och den teoretiska medel andelen av disputanden var
över tre. Utjämningen av produktionen, genom att dividera artiklarna med antalet
medförfattare är nödvändig, emedan man endast i undantag (MNF) rapporterat sin
andel i publikationerna. I medeltal hade disputanden alltså från början teoretiskt tre
helt egna publikationer per doktorsavhandling. Under 2000-talet har antalet
publikationer per doktorsavhandling speciellt inom Bio vetenskaperna minskat till
ungefär fyra (en licentiatavhandling förväntas ha minst tre publikationer). Andelen
helt egna publikationer per doktorsavhandling har med det samtidigt ökade antalet
medförfattare sjunkit från 3-4 till cirka 0,5! Även de exakta vetenskaperna har ökat
antalet medförfattare, men hållit antalet artiklar per doktorsavhandling ungefär
detsamma. Andelen helt egna publikationer per doktorsavhandling har därmed
sjunkit från 3-4 till cirka 1,5. Inom de exakta vetenskaperna måste man alltså i
medeltal prestera tre gånger mera för en doktorsavhandling. Dessa speciella
omständigheter beaktas inte vid bedömningen av Institutionernas forsknings
produktivitet.

TILLBAKABLICKAR OCH FRAMTIDSUTSIKTER
Avsikten med detta avsnitt är att förutom resultatrapporteringen och analysen av
verksamhetsmiljön för Institutionen för Fysikalisk Kemi, ge en personlig bedömning
av skeendeförloppet under den statliga Åbo Akademi tiden och av framtidsutsikterna
efter organisationsreformen år 2010. Detta är speciellt angeläget, emedan jag har
pensionerats våren 2011. Nästa femårs historik kommer alltså att skrivas av de nya
ledarna vid Laboratoriet för Fysikalisk Kemi
Utgångspunkten för min verksamhet vid Åbo Akademi har varit att kvarhålla de gamla
universitetsidealen, respektera den egna forskningstraditionen och ha omsorg om
personalen. Med hänvisning till den senaste tjugofem års period, kan jag speciellt
framhålla följande målsättningar:
Satsa på forskning, emedan patenteringen och kommersialiseringen hör till
industriparterna. Patenteringen och sidosysslor utnyttjar avlönat arbete vid
Akademin till privat vinning och skapar ett osunt samarbetsklimat.
Satsa på en stark nätverksbildning inom Åbo, så att alla person- och instrument
faciliteter är dagligen tillgängliga inom ett kort avstånd. Den formella nationella
och internationella nätverksbildningen skall knytas till detta nätverk.
Satsa på lika anställningsförhållanden för alla nationella och internationella preoch postgraduala elever. Fram till 2010 ledde stipendier till sämre social- och
pensionsförmåner för forskarna och en utarmad budget för Institutionen.
Satsa på en blandning av lokala, nationella och internationella elever. De talrika
projekten kräver en rekrytering utöver det egna kompetensområdet. De inter-
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nationella eleverna skall kontinuerligt vara tillräckligt många (minst fem) och
komma från en spridd geografisk bakgrund.
Satsa på en genomskinlig och klart uttalad personalpolitik. En utvärdering av hela
personalens årliga prestationer, baserat på gemensamt överenskomna kriterier,
stöder motivationen till ett väl fokuserat arbete. Den opartiska prestationsbedömningen underlättar belöningen enligt DNL-principerna.
Satsa på nationellt och internationellt ledarskap inom forskningens tyngdpunktsområden genom att bilda en linjeorganisation där de ansvariga forskningsledarna
tillhör en klart definierad struktur, känner till sina skyldigheter och har en egen
budget.
Glädjeämnen
Trots att karriärens början var ekonomiskt knapphändig,- från en timassistentur till en
halv assistentur, med förbud att parallellt läsa vid Hanken, har framgångarna infunnit
sig. Personligen satsade jag på regelbundna perioder utomlands, dels för att få
tillgång till unik forskningsinstrumentering, dels för att hos andra forskargrupper (i
Sverige, Kanada och Australien) inhämta nödvändig kompetens (biokemi,
livsmedelskemi och ytfysik) och dels för att lära mig alternativa forskningsrutiner.
Förutom detta verkade jag vid större bolag som konsult och som forskningsledare
(materialkemi) för att lära mig handläggningen av projektportföljer på ett
professionellt sätt. Nationellt har jag också medverkat till utformningen av Kemi
industrins utbildnings linjering, Kemiindustrin r.f. (1995).

Kemialteollisuuden koulutuslinjaus, Kemianteollisuus r.y., Helsinki 1995

Såsom rapporteringen visar blev Fysikalisk Kemi en framgångsrik projekt
organisation inom många områden. Villkoren för fortsatt stöd var naturligtvis rapporteringen av akademiskt högtstående och industriellt intressanta forskningsresultat
inom utsatt tid. Detta möjliggjordes av stödet från de forskningsledare som vuxit fram
bland Institutionens elever och som axlade ansvaret inom de organisationsstrukturer
som adapterades till deras specialiteter. Deras bidrag till Institutionens framgång har
rapporterats tidigare. Kollegerna hedrade mig med en festskrift i samband med min
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60 års dag. De valde Colloids and Surfaces för Festskriften vid vilken jag medverkat i
International Advisory Board.

Professor Rosenholms festskrift i Colloids and Surfaces, 15. december 2006 med anledning
av hans 60 års dag, editerad av M. Kosmulski, M. Lindén och J. Peltonen.

För att stärka den lokala nätverksbildningen initierade rektor Bengt Stenlund kring
1985 ett utökat formellt samarbete med Åbo Universitet (Turun Yliopisto), först med
målet att anskaffa speciellt dyr och avancerad instrumentering, men senare också för
att skapa gemensamma forskningscentra. Detta samarbete ledde till bildandet av en
serie samarbetsorganisationer under Åbo Teknologicentrum som sedermera har
ingått i Turku Science Park (TuSP). I detta organisationsnätverk har jag i 23 år verkat
som styrelsemedlem och viceordförande för Stiftelsen för ny Teknologi (SNT-UTS),
delegationen för TuSP, samt arbetsgruppen för materialforskning som bereder och
övervakar nationella Kompetenscentrum aktiviteterna inom materialforskning i Åbo.
För min del ledde samarbetet till grundandet av forskarskolan Graduate Scool for
Materials Research (GSMR) och spetsforskningsenheten Center of Excellence for
Functional Materials (FunMat) som jag lett fram till 2010. Denna utveckling redovisades för tidigare.
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Institutionens medverkan vid organiseringen av det internationella samfundet har
rapporterats i 85-års historiken. Personligen var jag grundande medlem och har
verkat som president, skattmästare och sekreterare för European Colloid and
Interface Society (ECIS). Jag är också grundande medlem av Yt- och Kolloid
Sällskapet i Finland (PKS-YKS) samt dess första ordförande. Dessutom har jag varit
medlem av presidiet för International Association for Colloid and Interface Scientists
(IACIS) och den stående kommittén för European Colloid and Interface Conferences
(ECIC). I International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), Physical
Chemistry Division har jag verkat som Titular Member för Commission for Colloid and
Surface Chemistry, Including Catalysis. Efter omorganiseringen 2001, kallades jag att
framledes medverka som IUPAC Fellow. Som ett resultat har Fysikalisk Kemi
inbjudits att vara med eller själv organisera en rad internationella konferenser, av
vilka 9th International Electrokinetics Conference (ELKIN 2010) anordnades i Åbo
2010.
Hedersbetygelserna, som till delar rapporterades tidigare har varit mångahanda.
Samverkan utöver Fakultetsgränsen ledde till att jag blev på förslag av min kollega
vid Teologiska Fakulteten år 1999 blev slagen till (ekumenisk) riddare inom Ordo
Sancti Constantini Magni (OCM) i Kouvola kyrka.

Professor Rosenholm slås till OCM riddare i Kouvola kyrka, Kouvolan Sanomat, 23.5.1999

Den 6. december 2006 tilldelades jag på Åbo Akademis förslag Riddartecknet av
första klass vid Finlands Vita Ros orden.
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På Åbo Akademis förslag tilldelades professor Rosenholm Riddartecknet av första klass vid
Finlands Vita Ros orden, den 6.12.2006

Självfallet är jag både hedrad och ödmjuk inför dessa mycket speciella hedersbetygelser.
Besvikelser
Vid sidan av glädjeämnena måste jag tyvärr konstatera att det också ackumulerats
sorgeämnen i en allt ökande takt. Jag skall illustrera min ökade frustration med fem
exempel, som till slut tvingade fram min pensionering.
i) År 1991 beslöt Undervisningsministeriet att utdela utexamineringsrätt av filosofie
doktors examen också åt övriga Fakulteter. På detta sätt underminerade man Humanistiska och Naturvetenskapliga Fakulteternas historiska ensamrätt till denna utexaminering och till granskningen huruvida studieprestationerna till sitt omfång och djup
är tillräckliga. En motsvarande utvidgning av utexamineringsrätten tilldelades inte
Humanistiska och Naturvetenskapliga Fakulteterna. Som en följd har elever inom
naturvetenskaper valt att doktorera vid till exempel Fakulteterna för Teknologi och
Medicin. Trots detta politiska intrång på Fakulteternas kompetens höjdes kraven på
utexaminering av filosofie doktorer vid Naturvetenskapliga Fakulteterna. Jag påtalade detta oetiska intrång i mitt promotortal för de filosofiska fakulteterna år 2005 och
framhävde sanningen att Undervisningsministeriet på detta sätt förintat traditionen att
ha en gemensam promotor för de filosofiska Fakulteterna, emedan promotorn inte
mera har rätt att promovera alla filosofie doktorerna. Denna deklaration har sedermera hörsammats och studieinriktningarna har numera egna promotorer.
ii) Undervisningsministeriet har på Universiteten pålagt en ökad kontroll att en god
etik måtte tillämpas i vetenskapen. Det var av denna anledning jag med bestörtning i
januari 2006 läste UVM/FA skriften Nanovetenskapens spjutspetsar i Finland (Nanotieteen keihäänkärjet Suomessa, UVM-rapport 2005:39). Trots att yt- och kolloidvetenskapen etablerades för 150-200 år sedan, stals alla definitioner från denna väletablerade vetenskapsgren utan att vetenskapsområdet nämndes i rapporten. International Union of Pure and Applied Chemistry, (www.iupac.org) har genom åren
utarbetat ett stort antal vedertagna definieringar, symboler och enheter som utnyttjas
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i UVM-rapporten, men källan lämnades onämnd. Det oetiska förfarandet exemplifieras tydligt av att man i ”Nanotieteen keihäänkärjet Suomessa” rapporten anmäler
Nobel pristagaren R.P. Feynman som ”uppfinnare” till Nano-vetenskapen trots att det
finns tiotals tidigare Nobel pristagare (både kemister och fysiker, se Historiken 19212006) inom denna vetenskapsgren. Man säger lögnaktigt att det inte finns någon
undervisning i Finland, trots att sådan hade givits av Institutionen för Fysikalisk Kemi
alltsedan 1921. Dessutom förbiser rapporten den i Historikerna dokumenterade
internationellt ledande tvärvetenskapliga forskningen vid Institutionen för Fysikalisk
Kemi. Det bör framhållas att Teknologins utvecklingscentral (TEKES) systematiskt
har definierat Nanoteknologi på ett korrekt sätt! Skriften undertecknades av en rad
prominenta vetenskapsmän av vilka en del var väl medvetna om Institutionens
forskningstradition. Som nationell och internationell representant för ämnesområdet
nödgades jag att 2006 skriva följande öppna brev till direktör M. Mattila vid Undervisningsministeriet, emedan han var den första ansvariga undertecknaren av
rapporten.
Veteskapspolitiken gör intrång på vetenskaplig kompetens
Det har varit brukligt att i alla skeden respektera etablerade vetenskapsområdens kompetens vid introduktionen av nya närliggande intressen.
Den alltmer skärpta konkurrensen om forskningsmedel har dock lett till
avståndstagande från denna praxis. Med målet att framhäva sin egen roll
har man istället valt att marginalisera eller helt nonchalera andras
(konkurrenternas) roll.
Som representant och ledare i ett antal centrala internationella, europeiska och nationella organ1, samt i egenskap av ämnesföreträdaren i
Finland måste jag tillrättavisa den ojuste behandlingen av yt- och
kolloidvetenskapen i Finlands Akademis rapport, ”Nanotieteen keihäänkärjet Suomessa” (UVM rapport 2005:39).
Emedan denna kritik är känslig för de involverade vill jag för klarhetens skull inleda behandlingen med att kort definiera den i yt- och
kolloidkemin använda specialterminologin och orsakerna till dess
användning2-6:
Ytegenskaper innehas av atomerna och molekylerna i de yttersta skikten
(d.v.s. någon nanometers (1nm = 10-9m) avstånd) från ytan och/eller
gränsytan.
Kolloidala egenskaper besitter partiklar som ligger inom storleksområdet
1nm till 1 m (= 10-9-10-6m).
Det speciella med finfödelat material i denna storleksklass är att man bör
tillämpa atomära/molekylära modeller för att beskriva dess beteende. T.ex.
motsvarar den inom kolloid vetenskapen centrala DLVO-teorin den atomära
Buckingham modellen för attraktiv och repulsiv växelverkan. Fördelen med
detta beteende är att man kan observera atomära och molekylära processer
s.s. kristallbildning med hjälp av kolloider. Balansen mellan de attraktiva
och repulsiva växelverkningskrafterna leder till att findispergerat material förblir mer eller mindre stabila och man definierar dessa system som
suspensioner eller kort soler. Exempel på sådana system är aerosoler (fasta
partiklar i luft), soler (partiklar i vätskor) och fasta soler (fasta partiklar i legeringar).
Rubbas stabiliteten till attraktionens förmån bildas större sammanslutningar av dessa kolloidala partiklar i nanometer klassen. Återigen, emedan
processen beskrivs av molekylära modeller, används speciella benämningar
för att särskilja tillståndet hos aggregaten. För lösa sammanslutningar
talar man om flockulat och för täta (ofta sfäriska) aggregat talar man om
koagulat. Om nätverket sträcker sig genom hela systemet talar man om geler.
Reaktionen under molekylära betingelser beskrivs som en sol-gel process.
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Sin motsvarighet i makroskopiska sammanslutningarna finner man inom
geologin, där man talar om aggregat, respektive agglomerat.
De atomer/molekyler som anrikats vid (gräns)ytan har alldeles speciella
materialegenskaper (optiska, magnetiska, elektriska m.m.). Ytbidraget
ökar med finfördelningsgraden och man särbehandlar därför partiklarna
inom 1-10 nm området, där ytegenskaperna dominerar över bulkegegenskaperna.
Självfallet uppvisar även partikelsammanslutningarna av denna storleksklass (t.ex. 10-100 nm) exceptionella fenomen.
Syntesen av nanometerstora partiklar härstammar från 1850 talet då
Faraday syntetiserade de första solerna (nano-partiklarna). Utvecklingen
av ytvetenskaperna sträcker sig ännu längre till t.ex. den av Young och
Laplace utvecklade teorin om ytspänning och ytenergi. Under den över 150
åriga utvecklingshistorien har det utdelats ett stort antal Nobel pris
för de ovan nämnda kemiska och fysikaliska fenomenen som vi idag förknippar med termen nanoteknologi. På grund av att yt- och kolloidvetenskapliga rön har fortgående rapporterats2-6 främst i fysikalisk-kemiska
tidskrifter dröjde det fram till 1950 talet innan det grundades fler internationella tidskrifter som specialiserat sig på dem. Samtidigt formaliserades samarbetet inom internationella organisationer, s.s. IACIS, ECIS
och ACS/Coll1. Standardiseringen och nomenklatur frågor handhades av IUPAC1.
Samtidigt har man sammanställt olika läroböcker i ämnet alltsedan början av
1900 talet.
Undervisningen inom detta område i Finland inleddes systematiskt år 1921
av prof. em. Per Ekwall vid Åbo Akademi och som ännu år 1987 befanns han
vara Finlands mest citerade vetenskapsman inom kemin7. Som Ekwalls elev i
andra generation och representant för ämnesområdet har jag sedan 1990
talet utdimitterat 27 doktorer och därutöver 26 licentiater inom denna
specialgren8,9. Jag har också aktivt medverkat till grundandet av Europeiska10 och nationella11 Yt- och kolloid sammanslutningarna. Då också
Ekwalls andra elever och efterträdare har fortgående informerat kollegerna om sina rön måste detta vetenskapsområde anses vara allmänt känt.
Efter denna introduktion går jag över till definitionen av nanovetenskap
och nanoteknologi som ligger till grund för UVM rapporten, ”Nanotieteen
keihäänkärjet Suomessa”:
Som nanovetenskap definieras den nya vetenskap som utnyttjar de avvikande
egenskaper som framträder då ett makroskopiskt materials storlek närmar
sig nanometergränsen till att producera nya typer av aktiviteter. Dessutom
framhäves ytatomernas relativa andel av totala (bulk) atomerna.
Mot den givna inledningen framstår det helt klart att man i det första
fallet talar om kolloidvetenskap och i det andra fallet om ytvetenskap
(plagiat). Man tar inte någon ställning till orsakerna för systemets
säregenskaper (växelverkan). Man frånser till slut alla tidigare över
hundrafemtioåriga rön (inklusive Nobelpristagarna) och framhäver att
vetenskapen är ny genom att förankra påståendet i R.P. Feynmans populärvetenskapliga framförande från år 1959, ”There´s Plenty of Room at the
Bottom”. Alldeles speciellt anser man sig kompetenta att nonchalera den
på vetenskapshistoriska rönen baserade yt- och kolloidvetenskapen utan
en enda hänvisning i hela rapporten.
Man relaterar nanovetenskapen huvudsakligen till en storleksklass, utan att
konsekvent utsträcka den över hela nanometer området. Man hänvisar också
till de för hela kolloidala området karakteristiska (kemiska, elektriska,
magnetiska, optiska, m.m.) speciella ytgenskperna. Trots
detta utesluter
man specifikt den traditionella kemin, biokemin, materialvetenskapen och
fysik från nanovetenskapen.
Som nanoteknologi benämns utvecklingen av ny teknik som baserar sig på
nanovetenskap och nanoaggregat, samt utnyttjandet av nanovetenskapen
funktionellt i nya material och instrument. Denna definition är till
största delen korrekt12.
Som kriterier för spetsforskningsställning fastställer man:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Forskningen är naturligt tvärvetenskaplig nanovetenskap eller
nanoteknologi.
Forskningen är internationellt sett av högsta nivå.
Kommersialiseringen är avancerad.
Internationella verksamheten är avancerad
Forskarutbildningen är aktiv
Infrastrukturen är mångsidig och högtstående

Det är uppenbart att kompetenssammanslutningar som uppfyller alla dessa
kriterier är värda nomineringen som spjutspetsar. Man överraskas dock av
att spjutspetsarna omfattar stora geografiska områden (trubbiga spetsar),
men det är inte värt att gå in på den vetenskapspolitik som ligger till
grund för valen. Jag koncentrerar mig på substansanalysen d.v.s. relationen till nanovetenskap. Först granskar jag de i rapporten speciellt
framhävda vetenskapspolitiska nyckeltidskrifterna Nature och Science.
Sedan granskar jag de centrala facktidskrifter som i rapporten förknippats med nanovetenskap:
NATURE: Med sökordet nano erhölls 933 svar för de senaste 15 åren. Blott
en referens till finsk medförfattare återfanns och den relaterade sig
användbarheten av kolloidala suspensioner (soler) vid studier av
kristallbildning (kolloidala kristaller) och deras smältning. Dessutom
ingick sex artiklar som relaterade sig till biovetenskaper med finska
författare.
SCIENCE (MATERIALS): Av de 296 referenserna fördelade på tio år hänvisade
en artikel till finsk författare som diskuterade makro(supra)molekylära
egenskaper och en berörande nanotuber. Dessutom ingick en artikel
beträffande komplexometrisk katalys.
Som slutsats återfanns inte någon stor aktivitet bland de omnämda
spjutspetsarna med nano som gemansam faktor. Det var en överraskande
liten fraktion av rapporterna som överhuvud taget relaterade sig till
nanovetenskap eller nanoteknologi. De allra flesta hänförde sig till
biovetenskaperna vilket visar att molekylära biovetarna inte har haft
en hävdvunnen terminologi för naturligt förekommande associat i nanometer klassen. Man bör notera att dessa inte på samma sätt enbart genom
finfördelning får några specialegenskaper.
Förutom dessa populärvetenskapliga tidskrifter hänvisas det till ett
antal för olika fackområden specifika Jounaler. Trots att publiceringen
i de ledande tidskrifterna visar prov på en allmänt sett högtstående vetenskap riktar sig inte kompetensen nödvändigtvis specifikt på den ”nanokompetens” som rapporten behandlar. Detta illustrerades av sökningen i
Nature och Science tidskrifterna. Dessutom uteslöts ju den traditionella
kemin, biokemin, materialvetenskapen och fysiken i rap- porten specifikt
från nanovetenskapen. Förvånande är därför att endast en specialtidskrift
omnämnes, d.v.s. Nano Letters som ligger nära fysiken. Däremot uteslutes
alla tvärvetenskapliga yt- och kolloidvetenskapliga tidskrifter helt från
bedömningen oberoende vilken vetenskapsdisciplin de hör till. Det är
förvånande att de av världens ledande vetenskapliga institutioner, t.ex.
American Chemical Society (Langmuir) eller Chemical Society (JCS-Faraday
Transactions I) utgivna Journalerna av evaluatorerna bedöms vara undermåliga. Speciellt bör det tilläggas att citation index inte kan jämbördigt
användas vid bedömning av specialtidskrifter som bas för kvalitet.
Jag vill som motvikt referera valda utdrag från Macromolecules Editorial13
under rubriken, ”Novel, new, nano and the dubious necessity for neologism:
… When something is truly new, then indeed the authors have a right to
propose a name for it. However, experience suggest that many claims for
novelty are a touch overblown and that suitable precedents exist such
that there is no need for a new term… Another contributing factor is the
remarkable popularity of broad fields such as nanoscience and nanotechnology, where neologism are often used as a mean to attract attention…
We would like to encourage authors to show restraint in their verbal
creativity, in favor of established terminology”. En sådan har i detta
fall redan länge erbjudits genom: www. iupac.org. Kolloid sökordet gav 21
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standardiseringsrapporter, medan sökordet nano fortfarande endast gav
måttenheten (nm)!
Den vetenskapspolitiska satsningen på nano-relaterade verksamheter som
refererats förtjänstfullt i rapporten, har sannerligen lett till en nanokommersialisering av snart sagt all vetenskaplig aktivitet. I Science
Materials Editorial14, finner man en beskrivande slutsats, ”… researchers
sticking to the good old ”nano” prefix – which at least has the merit of
capturing the imagination of the wider public – are likely to do just
fine”.
Nanoteknologi termen har påtvingats som ett instrument närmast av fysiker
dominerade grupper. Härutöver har syntetiska kemister framfört sol-gel
teknologin och som en sidolinje av detta meso- och nanoporösa material
(Asp>1000 m2/g). Som teknologier är detta enbart ett bevis att yt- och
kolloidvetenskapen har lyckats producera användbara byggstenar. Efter
storsatsningen på det vetenskapspolitiskt lanserade nya nano området har
man dock omdöpt teknologi till ”vetenskap”, samtidigt som man i konkurrensens namn marginaliserat modervetenskapen, yt- och kolloid vetenskapen,
utan värde att ens refereras till. Avsaknaden av vetenskapstradition
framkommer i den omnämnda bristen av konsekvens i storleks skalningen och
i standardiseringen. T.ex. kan man inte producera nanoporer genom att
tätpacka nanopartiklar, d.v.s. nano terminologin förblir diffus.
Trots sin uppgift att utreda hela Finlands aktiviteter inom nano vetenskaperna har evaluatorerna, åsidosättande de i Finland redan existerande
undervisnings- och forskningstraditionerna, inte funnit det nödvändigt att
ens besöka Åbo Akademi. I stället har man slumpaktigt refererat bristfälliga andrahandsuppgifter givna av icke-initierade källor. Åbo Akademi
har i fler sammanhang bedömts vara det ledande universitetet i Finland.
Alltsedan 1921 har Åbo Akademis forskare representerat det omdöpta (nano)
vetenskapsområdet med ledande roller internationellt, i Europa och i
Finland1. Mot denna bakgrund är nonchalerandet av deras bidrag i forskning, forskarutbildning och undervisning ofattbart i ett Finlands Akademi
dokument.
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Jag skickade mitt öppna brev också för publikation i Finlands Akademis tidskrift
Apropos, Professorernas, Vetenskapsidkarnas och universitetslektorernas förbunds
tidning Acatiimi, Tieteentekijät och Kemia-Kemi tidskriften för att öppna polemik över
beslutsfattarnas etiska beteende. På grund av självcensur tillät endast Kemia-Kemi
(33 (2006) 28) publiceringen av en starkt reducerad variant av brevet.
Jag fick dock upprättelse beträffande den förbigångna kompetensen vid valet av
spetsforskningsenheter 2007. Jag var speciellt nöjd med att, sedan Fysikalisk Kemi
lämnats utanför spjutspetsarna, blev den av mig ledda på ”nanovetenskaplig” forskning fokuserande FunMat vald till spetsforskningsenhet, endast ett halvt år efter mitt
öppna brev till och svaret från Undervisningsministeriet.
iii) Alltsedan KTF:s tillkomst har kemierna utgjort ett komplex, där studierna och
utexamineringen har erbjudits i kors över MN-KT Fakultets gränsen. För att garantera
en formell kompetens, det vill säga att alla kemi inriktningarna har beslutsrätt i båda
Fakulteterna, hade assistenturer och lektorat, sedermera överassistenturer grundats
för Instituten, sedermera Institutionerna korsvis i Fakulteterna. Anslagen, utrustning
och tjänster till kemin förvaltades till en början av Samarbetsnämnden för de kemiska
Instituten. Det var först i början av 1960-talet som kemi Institutionerna fick egna, av
Fakulteterna fördelade anslag. Anslagen för det gemensamma kemilagret och glasblåsningsverkstaden, jämte tjänster överfördes budgetmässigt till KTF, men administrativt underlydde de fortfarande Samarbetsnämnden. I samband med överflyttningen av kemilagret och glasblåsningsverkstaden till Axelia II, blev det 1994 en
diskussion om tillhörigheten av tjänsterna med budget. Det slutliga beslutet blev att
KTF ensam skulle administrera dessa funktioner, men att MNF skulle ha en jämbördig tillgång till servicen. Samtidigt övertogs Samarbetsnämndens ordförandeskap
av KTF.
Vid beredningen av organisationsreformen vid Åbo Akademi deklarerade förvaltningen med Rektor i spetsen att all strukturomvandling skulle vara frivillig. I detta
sammanhang ansåg majoriteten av professorerna vid MNF och KTF att en
omorganisering av ämnena kunde vara ändamålsenlig. Redan i början av processen
uttryckte MNF att om biovetenskaperna bryts ut så bör kemierna samordnas med
baskemierna inom KTF. Processteknologi Laboratorierna avtalade med Fysik och
Matematik Institutionerna om att bilda en synergistisk enhet som framfördes till
Arbetsgruppen för universitetsreformen och Förvaltningsämbetet redan i mars 2009.
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Vid dylika interna möten, både privat och vid Fakulteterna extraherades till slut den
modell som antogs av Rektor. I Rektors brev av den 16.3.2009 definierades enheterna inom sedermera Fakultetsområdet för Naturvetenskap och Teknik som:
1.
2.
3.
4.

Kemi och materialvetenskap
Biovetenskaper
Informationsteknologi
Teknik, fysik och matematik

Tanken bakom sammanslagningen av kemierna till en enda enhet var att fullfölja
Samarbetsnämndens historiska syfte att bilda en gemensam förvaltning för undervisningen och forskningen i kemi. Behovet av sammanslagna kemi enheter hade
påtalats redan 1992 i ”Report on the external evaluation of higher education in
mathematics and natural science in Finland” (Högskolerådets publikationer, 3/1992), där
man sammanfattade:
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The Committee expressed its concern over the fact that the subject of chemistry was divided
amongst two faculties, which may create problems of resource allocation and division of
study. It was felt that a suitable reorganization should be considered.

Mot denna strävan kämpade dock TkF-process- och -träkemierna (Teknisk kemi
undantagen) med Dekanus i spetsen. Han fick MNF Dekanus övertygad om att den
korsvisa kemi kompetensen skulle brytas och att alla tjänster skulle hemförlovas till
Institutionerna. Samtidigt upplöstes den gemensamma service undervisningen i
allmän kemi för Fakulteternas övriga Institutioner. Resultatet blev att den historiska
alliansen mellan MNF och KTF (TkF) bröts och att flertalet av dessa tjänster
avskaffades.
Upplösningen av Samarbetsnämndens verksamhet drev TkF-process- och -träkemierna att i nästa steg aktivt motarbeta Rektorns förslag till omorganisering. Som
mål satte man att återbilda KTF genom att stöda utbrytningen av, på KTF av Förvaltningsämbetet tidigare påtvingade, Informationsteknologin. Aktionsgruppen, med sitt
kontaktnät hade ett förvånadsvärt stort inflytande på förvaltningsämbetet och av dem
ledda beredningsgruppen. Den valde att inte respektera det av MNF explicit uttalade
beslutet: Om Rektorns gruppindelning inte realiseras skall den existerande strukturen
(intakt MNF) kvarhållas. Samtidigt tilläts några andra Fakulteter (Humanistiska,
Teologiska och Pedagogiska) kvarhålla sina tidigare namn. Dessutom bildade
psykologi och logo-pedi en egen Institution som är likvärdig en mini-Fakultet. Även
Handelshögskolan tilläts bryta sig ut till en självständig enhet.
Förvaltningsämbetet och Beredningsgruppen ansåg alltså det motiverat att inte
hörsamma hela MNF och samtliga ämnesföreträdarna inom TkF-processteknologin.
Såsom det framgår i protesten (nedan) som inlämnades till beredningskommittén och
till styrelsen den 8. Maj 2009 innan besluten fattades, tillät man i stället åtta (1 av 2)
priviligierade TkF ämnesföreträdare stödda av ”IT-merkantila falangen” bestämma
över uppdelningen av både MNF och TkF! Man struntade helt i de 17 ämnesföreträdare som stödde det ursprungligen avtalade Rektorns förslag. Ifall man räknar
professorerna som hör till respektive ämnen (12 mot 36) blir snedvridningen ännu
kraftigare (1 av 3).
Mot denna bakgrund är det inte förvånande att en av dessa priviligierade professorer
valts till Stiftelsen för Åbo Akademis Forskningsinstituts ledare och i denna egenskap
medverkat till att Processkemiska Centret (PCC) vid TkF av Stiftelsen för Åbo Akademi ensidigt tilldelats Johan Gadolin Scholarship stipendieprogram under perioden
2007-2010. Man hade väntat sig en jämlik behandling av hela det integrerade nätverket av samtidiga spetsforskningsenheter och forskarskolor inom TkF och MNF.
Liksom TkF har PCC har varit diskriminativ gentemot MNF och tillgripit otillbörlig
annonsering av behörighet vid MNF på årsböckernas pärmar. Trots att såväl GSMR
som FunMat har överbryggat Fakultetsgränsen med enheter från båda Fakulteterna
(verklig behörighet), valde TkF Laboratorie föreståndarna som deltar i GSMR och
FunMat att motarbeta den av Rektor föreslagna samordningen av MNF och TkF.
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Principen att ingen enhet får lämna eller tillträda ett planerat återskapat av KTF blev
bestämmande för styrelsen. Det kan tilläggas att det vid styrelsemötet 4/270
(4.6.2009), där man beslöt om den nya förvaltningsinstruktionen, inte med ett ord
hänvisas till detta dokument trots att det påvisar en grov kränkning av jämbördig
rättvisa inom Åbo Akademi. Speciell förundran väcker faktumet att Rektor och två av
protestbrevets undertecknare i beredningsgruppen svek sin sak och sina kolleger
genom att förkasta det legitima och av överväldigande majoriteten stödda kravet att
Rektorns ursprungliga modell skulle gälla.
Beslutet blev speciellt destruktivt för de resterande fem MNF Institutionerna som blev
kvar efter utbrytningen av biovetenskaperna. Grunden för problematiken är den
svaga elevtillströmningen till exakta vetenskaperna som förorsakats av Utbildningsstyrelsen. I ett tidigare beslut avskaffades så gott som helt obligatoriet att studera
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exakta naturvetenskaper, speciellt kemi i skolan. Problemet med kemiundervisningen
i skolan har påtalats i en rad utredningar:
”Report on the external evaluation of higher education in mathematics and natural
science in Finland” (Högskolerådets publikationer, 3/1992).
Luonnontieteiden kaulutuksen arviointi: Luonnontieteiden koulutuksen arviointirhmän
loppuraportti, 3 (Opetusministeriö, Kouluus- ja tedepolitiika julkaisusarja, Helsinki, 1993)
Extern utvärdering av magistersutbildningen och forskarutbildningen vid Matematiskanaturvetenskapliga fakulteten, 2004-2005 (Åbo Akademi, 2004)

I isolation från tekniska utbildningen förblir rekryteringen av elever till de exakta
vetenskaperna, kemi och fysik otillräcklig.

Professor J.B. Rosenholm och Lektor T. Lönnroth under rubriken, ”Skolan dödar intresset för
kemi och fysik” i Läraren (Nr.18), 23.8.1990. Orsaken var Utbildningsstyrelsens kraftiga
minskning av obligatoriska kurser i fysik, speciellt kemi.

Såsom det påvisats tidigare har en kontinuerlig resursöverföring skett till förmån för
Bio Institutionerna innan utbrytningen till en egen Institution för Biovetenskaper. Kvar
i Institutionen för Naturvetenskaper lämnades fem utarmade Laboratorier vars interna
kohesion, speciellt med matematik är svag. Läget klargörs ytterligare av att man våldförde sig på den hävdvunna uppdelningen mellan de oberoende ämnesområdena
matematik och naturvetenskaper och påtvingade enheten benämningen Institutionen
för Naturvetenskaper. Förvaltningsämbetet och ledarna för Fakultetsområdet för
Naturvetenskap och Teknik bär framledes ett tungt historiskt ansvar för konsekvenserna av detta ojämlika förfarande. Det bör tilläggas att den av Institutionen för
Naturvetenskaper först valda efterträdaren till professuren i fysikalisk kemi, drog
tillbaka sin ansökan sedan han blivit informerad om de bedrövliga utsikterna för
Laboratoriet för Fysikalisk Kemi.
iv) På personlig nivå kulminerade sig motgångarna paradoxalt med framgångarna i
forskning. Under ett antal år hade DNL-lönesystemet tillämpats, med löfte om att en
långsiktig framgångsrik verksamhet skulle belönas med höjda kompetensnivåer och
årliga framsteg med höjda prestationsnivåer. För den ansökta kompetensnivån
stipuleras kraven:
Att upprätta och upprätthålla omfattande vetenskapliga samarbetsverk, i synnerhet
internationellt. FunMat representerar ett sådant samarbetsverk. Redan vid valet av
spetsforskningsenheter, såväl vid Åbo Akademi som vid Finlands Akademi hade det
prövats att FunMat hörde till världens 5% topp enheter och att FunMat var integrerat i ett
internationellt samarbetsnätverk.
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Omfattande ansvar för påbyggnadsutbildning, också att leda organisationen för
påbyggnadsutbildning. GSMR representerade en sådan organisation, som dessutom av
Undervisningsministeriet hade som enda i Finland tilldelats medel till internationell
nätverksbildning (Australien, Japan, Kanada, Sverige)

Till min förvåning förringade förvaltningsämbetet mitt ledarskap av FunMat forskargruppen som kunde uppvisa en ”framgångsrik forskningsmiljö” inom Åbo Akademi.
Ingen vikt lades heller vid att FunMat var den enda av de fyra valda som ytterligare
erhöll Finlands Akademi spetsforsknings status. Trots professorsförbundets stöd för
att mina prestationer uppfyllde DNL-kriterierna och motiverade en högre kompetensnivå, förvägrades min ansökan kategoriskt. Däremot hade Rektor tilldelat denna
högre kompetensnivå åt en ”TkF aktivist”, utan ledarskap av vare sig en egen
forskarskola eller en egen spetsforskningsenhet (utan uppfyllda DNL-krav). Vid
underhandlingarna framfördes att vetenskapliga hedersbetygelser såsom vetenskapspris, utan att de omnämns i DNL-stipulationerna, hade i detta fall av Rektor
bedömts som ett kriterium för kompetensnivå höjningen. I mitt fall räckte inte ens
tilldelningen av hedersdoktorat vid ett utländskt Universitet, som representerar den
högsta hedersbetygelsen ett universitet kan ge, att erhålla en högre kompetens.
Frångången av DNL-stipulationerna, stött genom svek av professorsförbundet, står i
radikal kontrast med den 23. 9. 2010 fastställda strategin där man betonar internationell spetsforskning som en av de tre hörnstenarna för Åbo Akademi. För att göra
min ökade arbetsbörda rimlig tvingades jag till slut att genom externa kontrakt
reducera mina överstora arbetsskyldigheter.
Jag blev mycket besviken av att Åbo Akademi tillämpade av Rektor odokumenterade
personliga åsikter vid åsidosättande av mina upprepade gånger skriftligt påvisade
rättmätiga krav. Ett ytterligare bevis av diskriminativ behandling fick jag då jag
underhandlade om hanteringen av de projekt som eventuellt fortsatte utöver
pensioneringsdatumet. Svaret av Rektor blev att, trots förbindelserna i kontraktet,
skall jag bara lämna dem, förvaltningen sköter resten! Som en följd kunde jag inte
emottaga projekt under de två år som föregick min pensionering, vilket betydligt
reducerade Fysikaliska Kemins kompetitiva forskningsresurser. Summerat fick de
beskrivna motgångarna mig att inse att jag personligen och den kemi inriktning jag
representerat inte blivit jämlikt behandlad,- snarare motarbetad. Då mitt personliga
bidrag till Åbo Akademis utveckling dessutom förringades, drog jag slutsatsen att
tiden var inne för min pensionering. För att kunna rädda de av mig uppbyggda
utbildnings (GSMR)- och forsknings (FunMat) nätverken tvingades jag att i förtid
lämna de i övriga Universitet uppskattade ledarskapen och röja rum för vid Åbo
Akademi accepterade yngre förmågor.
v) Den fastställda arbetstiden för professorer har för min del fortgående motsvarat
endast cirka 60% av den verkliga arbetsinsatsen. Trots detta krävdes en redogörelse
för hur den verkliga arbetstiden skulle allokeras som teoretisk arbetstid till olika av
Förvaltningsämbetet fastställda kategorier. En sanningsenlig rapportering av olika
arbetsinsatser inom och utanför arbetstiden ledde till att Fakultetskansliet godtyckligt
omdistribuerade andelarna till en teoretisk arbetstid. Vid privatiseringen måste man
dessutom ange att en viss procent av projektledningen tillhörde arbetstiden. Ifall man
ansvarade för många projekt räckte inte arbetstiden till att täcka alla skyldigheter.
Detta ledde till att man lögnaktigt måste tillskriva projektledningen till andra obehöriga
senior forskare. Förvaltningsämbetet framhöll att proceduren endast var en teknisk
åtgärd, men en revision visade som väntat att alla som tillskrivits höra till ett projekt är
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juridiskt skyldiga att rapportera resultat för sin andel av projektarbetet. I detta skede
kan man förvänta sig att Förvaltningen fråntar sitt ansvar, emedan projektledaren i
sista hand ensam ansvarar för projekten. Man blir alltså tvingad att ljuga om sina
arbetsinsatser och trots detta vara juridiskt ansvarig för rapporteringen. Det är
ofattbart att Professorsförbundet fortgående har godkänt ett dylikt oetiskt förfarande.
Jag vill sammanfatta min uppfattning om de slutliga händelseförloppen med ett modifierat citat av Per Brahe:

Jag var med Åbo Akademi,
men Åbo Akademi var inte riktigt med mig tillfreds
och illustrera slutsatsen jag drog med mottot i min doktorsavhandling (bilden ritad av
Henrik Le Bell):

Den röda tråden

Den brutna röda tråden illustrerar det sviktande stödet jag och Institutionen för Fysikalisk Kemi fått inför privatiseringen. Den sista delmeningen blev gällande för min
del, det fick vara – pension!

NALLE seglar iväg som pensionär på livets öppna hav – TACK FÖR MIG!
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Bilaga I
ANSTÄLLDA VID INSTITUTIONEN FÖR FYSIKALISK KEMI
För anställningar före 1986, se referenserna angivna i Kort historik – avsnittet.
FyKe = Fysikalisk Kemi, KKMS= Kvantkemi och Molekylär Spektrometri
Professorer
Fil.Dr. Jarl Rosenholm (FyKe)
Fil.Dr. Jarl Rosenholm (FyKe)
Fil.Dr. Matti Hotokka (KKMS)
Fil.Dr. Matti Hotokka (KKMS)
Fil.Dr. Folke Eriksson (FyKe)
Fil.Dr. Jouko Peltonen (FyKe)

t.f. prof.
prof.
t.f. prof.
bitr. Prof.
prof.
t.f. prof.
prof.

1985-1987
1987-2011
1984-1986
1986-1998
19981992-1993
2011-

Docenter
Fil.Dr. Krister Fontell (FyKe)
Prof. Per Stenius (FyKe)
Prof. Björn Roos (KKMS)
Fil.Dr. Sune Backlund (FyKe)
Prof. Pekka Pyykkö (KKMS)
Prof. Johan Sjöblom (FyKe)
Tekn.Dr. Leif Laaksonen (KKMS)
Prof. Peter Stilbs (KKMS)
Prof. Marianne Nyström (FyKe)
Prof. Björn Lindman (FyKe)
Fil.Dr. Folke Eriksson (FyKe)
Tekn.Dr. Heidi Fagerholm (FyKe)
Fil.Dr. Jouko Peltonen (FyKe)
Fil.Dr. Birger Lindström (FyKe)
Tekn.Dr. Mika Jokinen (FyKe)
Fil.Dr. Mika Lindén (FyKe)
Prof. Kaj Backfolk (FyKe)
Prof. Marek Kosmulski (FyKe)

1973-1990
1974-2006
1975-2005
1981-2008
1984-2009
1985-1993
198719871993199519961997199719982003200420082008-

Lektor
Fil.Dr. Rauno Friman (FyKe, Allmän Kemi)

1980-2010

Överassistenter
Docent Sune Backlund (FyKe – MNF)
Docent Folke Eriksson (FyKe – KTF)
Docent Jouko Peltonen (FyKe – MNF)

19791988-2007
2004-2011
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Akademilektorer
Docent Mika Lindén (FyKe)
Tekn.Dr. Tom Lundin (FyKe)

2004-2011
2010-

Doktorassistent
Fil.Dr. Gun Hedström (FyKe)

2004-2007

Universitetslärare
Fil.Dr. Gun Hedström (FyKe)

2007-

Assistenter
Fil.stud. Torbjörn Ahlskog
Fil.Mag. Olle Lagerroos
Fil.Mag. Gun Lundsten
Fil.stud. Tom Engström
Fil.stud. Jan Nylund
Tekn.Lic. Alf Pettersson
Fil.mag. Kristian Weckström
Dipl.Ing. Maria Rantala
Dipl.Ing. Mikaela Berglund
Tekn.stud. Mikaela Söderström
Fil.Dr. Mika Lindén
Fil.Dr. Stefan Karlsson
Fil.Dr. Gun Hedström
Dipl.Ing. Sari Lindström
Tekn. Lic. Magnus Törnqvist

1986
1986
1987-1989
1987
1986-1987
1987-1997
1988-1996
1990-1992
1993-1995
1995
1996-1997
1997-2001
1997-2004
2000
2001-2002

Laboratorie- och byråpersonal
Trygve Bergman, t.f. laboratorieingenjör
Mona Dahlström, projektsekreterare
Anne Holmberg, projekt/byråsekreterare
Gertrud Kiwilsza, forskningsbiträde
laborant
laboratoriemästare
Christina Luojola, byråsekreterare (FÄ tjänst)
ekonomisekreterare (FÄ tjänst)
Veikko Pekola, tekniker
övertekniker
Krister Steinby, laboratorieingenjör
Kenneth Stenlund, laboratorieingenjör
Rauni Suominen, preparator
byråsekreterare (FÄ tjänst)

1990-1991
1990-1991
1991-1997
1980-1982
1982-1989
1989-2007
1997-2009
2010(70%)
1980-1989
1989-2002
2002-2010 (60%)
1972-2009
20091984-1989
1989-1992

Reijo Yliuntinen, kalorimeteroperatör

1976-2002
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Bilaga II
Slut (Examens- och Diplom-) arbeten 1985 Paul Saris: "En kalorimetrisk studie av alkoholers självassociation i olika typer av opolärt
lösnings-medel", (MNF 1985)
Aino-Maija Vesala: "Inverkan av tillsatsmedel på blandbarheten av vatten i vegetabilisk olja",
(MNF 1985)
Olle Lagerroos: "Polymerisationen av kisel i sura och neutrala alkohol- och vattenlösningar",
(MNF 1985)
Tom Engström: "Vermiculitdispersioners stabilitet och filmbildande egenskaper", (MNF
1986)
Gun Boström: "Organiska och oorganiska additivs inverkan på stabiliteten hos skum", (MNF
1986)
Jan Nylund: "Kolpulvervätning och stabilitet i vattensuspension", (MNF 1987)
Fred Manelius: "Adsorptionen av lignosulfonat på kimrök och dess inflytande på
suspensionens stabilitet och flytegenskaper", (MNF 1987)
Ove Molander: "Tetradecyltrimetylammoniumbromids aggregation i blandlösningsmedlet
vatten 1,2-etandiol", (MNF 1987)
Lars Grönroos: "Flygaskasuspensioners reologi", (KTF 1987)
Krister Stenroos: "Egenskaper hos växtoljeemulsioner med olika emulgatorsystem", (KTF
1987)
Henrik Granholm: "Utflockning av polystyrenlatex med katjonisk polyelektrolyt", (KTF 1988)
Maria Rantala: "Elektriska fenomen i glasfibersystem", (KTF 1989)
Hedvig Byman: "Yt-och kolloidkemisk karakterisering av störsubstanser i mekanisk massa",
(KTF 1989)
Catherine Lindsjö: "Ytkemisk modifiering av glasfibers adhesionsegenskaper”, (KTF 1989)
Heidi Fagerholm: "ESCA karakterisering av ytmodifierade glasfibrer", (KTF 1989)
Jarmo Simola: "Flotation av silikater", (KTF 1989)
Marina Ruths: "Sammansättningen av faserna i det jonogena mikroemulsionssystemet 0,5
m NaCl (aq)-natrium-dodekylsulfat-cyklohexan-bensylalkohol", (MNF 1990)
Kenneth Sandström: "Utspädda växtolje-emulsioner", (KTF 1991)
Patrik Eriksson: "Hartshydrofobering vid det neutrala pH-området vid framställning av oblekt
sulfatkartong", (MNF 1992)
Mika Lindén: "Metalljonsadsorption till Langmuir filmer av stearinsyra", (MNF 1992)
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Anne Jokinen: "Fysikalisk karakterisering av glaskompositer", (KTF 1992)
Micaela Berglund: "Läkemedelsdispersioners stabilitet i icke-polära lösningar", (KTF 1992)
Stefan Karlsson: "Fasjämviktstudier i system alkansyre - alkylamin - vatten - (alkan)”, (MNF
1993)
Olai Lagus: "Flockning av fyllmedel med katjonisk polyelektrolyt", (KTF 1993)
Pasi Mikkola:"Karakterisering av icke –polära lösningsmedel i läkemedelsdispersioner",
(KTF 1994)
Mikaela Söderström: "Lösta och kolloidala substanser från suspensioner av oblekt
mekanisk massastabilitet och flockningsbeteende", (KTF 1995)
Bror Engström: "Adsorption av silaner på E-glasfiber", (KTF 1995)
Tomas Kull: "Polyetoxylerade alkylfenolers adsorption ur akvatiska lösningar på kiseldioxid",
(MNF 1995)
Annika Forsman: "Aj, aj Frans! Lagen om de multipla proportionerna? Motivationen för kemi
i gymnasiet förr och nu", (MNF 1995)
Patrik Ågren: "Polymers inverkan på process- och materialegenskaperna hos sintrade
kiselkeramer framställda med sol-gel teknik", (MNF 1995)
Tom Lillhonga:"En matematisk beskrivning av kvantkemiska beräkningsmetoder", (MNF
1995)
Tapani Viitala: "Fotopolymerisation av monoskikt av linoleinsyra vid gränsytan luft/vätska",
(MNF 1995)
Lis-Marie Hjort: ”Adhesionen mellan bandlackering och tunnplåt”, (MNF 1998)
Åsa Torrkulla: ”Ytkemisk modifiering av E-glasfiber med aminosilaner”, (MNF 1998)
Roger Nyström: ”Lösningskemiska studier av 1-karboxy-N,N,N-trimetylmetanaminiumhydroxid, innersalt med och utan surfaktanter”, (MNF 1998)
Annette Andersson:”Surfaktantlösningars spridning på hydrofoba ytor”, (MNF 1998)
Antti Laine: ”Utfällning av läkemedel ur polära lösningsmedel”, (KTF 1998)
Jan Gustafsson: ”Elektrokinetisk och reologisk karakterisering av keramoxider vid höga
elektrolytkoncentrationer”, (KTF 1998)
Risto Koljonen:”Grundläggande penetreringsstudier av björk- och tallflis”, (KTF 1998)
Solveig Sjöblom & Susanne Stoor: ”Salters’ metoder – framtidens kemiundervisning i våra
skolor?”, (MNF 1999)
Kurt Gunnelius: ”Jämförande undersökning av ytegenskaper hos några bioaktiva och ickebioaktiva keramer framställda med sol-gel tekniken”, (KTF 1999)
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Max Johansson: ”Ädelgasföreningar: Potentialenergiytor hos HXeCl och HXeI” , (MNF
1999)
Anna Lind: ”Mikroemulsioners spridning på hydrofoba ytor”, (MNF 1999)
Teresa Czuryszkiewicz: ”Karaktärisering av adsorp-tion av en imidazol till sol-gel framställda SiO2 – fibrer”, (KTF 2000)
Richard Holmberg: ”Undersökning av relationen mellan plastbelagda pappers optiska och
fysikalisk-kemiska egenskaper”, (MNF 2001)
Niclas Dahl: “Adsorption av silaner på glasfiberytan i organisk miljö.”, (KTF 2001)
Dimitar Valtakari: ”Framställning av maleimidterminerade självorganiserande
alkantiolatfilmer på guld”, (MNF 2002)
Jan-Henrik Smått: ”Synthesis and characterization of silica monoliths with hierarchical pore
structure”, (MNF2002)
Annika Rosqvist: ”Silanes in process solutions”, (KTF 2002)
Björn Granqvist: “Karakterisering av stärkelsemodifierade polymerer i lösning och deras
adsorption på kalsiumkarbonat- och kaolinpartiklar”, (MNF 2002)
Rasmus Eriksson: ”Karakterisering och kontrollering av keramoxiders reologiska och
elektrokinetiska egenskaper”, (MNF 2002)
Mikael Järn: ”A surface chemical study of different components in offset printing”, (MNF
2002)
Annina Arranto: ”Ytkarakterisering av träfiber-förstärkta plastkompositer”, (KTF 2002)
Jessica Rosenholm: ”Synthesis and characterization of ordered micro- and mesoporous
silica materials prepared by supramolecular templating and their application as carrier
matrixes for controlled drug release”, (KTF 2002)
Johanna Halme: ”Rheological characterization of waterbased dispersion adhesives”, (MNF
2003)
Joakim Järnström: ”En fysikalisk-kemisk karakterisering av bläckstrålepapper”, (KTF 2003)
Shaoxia Wang: ”Characterization of polymers and their influence on calcium carbonate
dispersions”, (KTF 2004)
Hanna Koivula: “The influence of surface topography and chemistry of paper on dry toner
adhesion”, (KTF 2004)
Stefan Backlund: ”Synthesis and characterisation of silica, carbon and titania monoliths with
a hierarchical pore structure”, (KTF 2004)
Juha Hartikainen: “The early stages of ZnS nanoparticle growth followed by stopped-flow
UV-Vis spectrometry”, (KTF 2004)
Bjarne Johansson: ”Surfactant stabilised toluene-perfluorooctane emulsions”, (KTF 2004)

111

Thomas Sandberg: ”Kvantkemiska beräkningar av syra- basegenskaper hos några
toluenderivat”, (MNF 2005)
Erik Mansner: ”Pre-polymerization of metallocene catalyst in slurry polymerisation of
ethylene in propane at low temperatures”, (MNF 2006)
Nicolas Schüwer: “Exotemplating – a flexible route towards porous transition metal oxide
spheres”, (MNF 2007)
Andreas Timmerbacka: ”Molekylmodelleringsprogram för undervisningssyften”, (MNF 2008)
Alain Duchanoy: ”Synthesis and controlled functionalization of (mesoporous) silica nanoparticles”, (MNF 2008)
Noémie Lloret: ”Synthesis, functionalization and characterization of mesoporous silica
nanoparticles”, (MNF 2009)
Damien Bazin: ”Hierarchically porous silica and metal oxide spheres – synthesis and
characterization”, (MNF 2009)
Jérémy Salas: ”Determination of bleaching kinetics order of a photochromic Keggin type
polyoxometalate in different organic media by visible and IR spectroscopy”, (MNF 2009)
Carl-Mikael Tåg: “Topographical characterization of coated paper”, (KTF 2005)
Lotta Bergman: “On the importance of surface chemical engineering for controlling
nanoparticle suspension stability in biotargeting and –imaging applications”, (TkF 2007)
Jawad Sarfraz: ”External surfaces of mineral based functional materials sedimentation”,
(TkF 2010)
Li Ling: ”Synthesis and hydrolytic stability of mesoporous silica nanoparticles”, (TkF 2010)

Licentiatavhandlingar, 1985 –
Margareta Jorpes-Friman: ”Undersökning av vatten-i-olja och olja-i-vatten mikroemulsioner”, (MNF 1985)
Inger Vikholm: ”Solubilisering av 1-alkaner, 1-alkoholer och α-ω-alkandioler i akvatiska
lösningar av natrium-dodecylsulfat och hexadecyltrimethyl-ammoniumbromider”, (MNF 1987)
Jussi Kuortti: ”Konkurrerande adsorption i bestrykningssmetar”, (MNF 1987)
Marianne Nyström: ”Karakterisering och modifiering av ultrafiltreringsmembran”, (MNF
1989)
Gun Boström: ”Miceller, mikroemulsioner och emulsioner samt några tillämpningar”, (MNF
1989)
Jouko Peltonen: ”Mono- och ultimolekylära ytfilmer. Optisk känslighet och reaktivitet”, (MNF
1992)
Marina Ruths: ”Ytaktiva ämnens association i lösning och på fasta ytor”, (MNF 1992)
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Kristian Weckström: ”Fasseparation av komplexa amfifila lösningar, salt och polymer
effekter på icke-jonogera amfifilers blandbarhet med vatten”, (MNF 1992)
Alf Pettersson: ”Ytkarakterisering av titandioxid med kemiska metoder”, (KTF 1992)
Heidi Fagerholm: ”Fysikalisk karakterisering av ytmodifierade glasfibrer” (KTF 1992)
Mika Lindén: ”Monoskikt av fettsyror. Processbarhetens beroende av den akvatiska fasens
sammansättning”, (MNF 1994)
Maria Rantala: ”Enzymatiska reaktioner i lecitinbaserade mikroemulsionssystem”, (KTF
1994)
Jan Nylund: ”Lösta och kolloidala substanser från suspensioner av mekanisk pappersmassa
och deras växelverkan med katjoniska polyelektrolyter”, (MNF 1995)
Erika Györvary: ”AFM-studier av organiska tunnskikt”, (KTF 1996)
Hedvig Byman-Fagerholm: ”Kemisk modifiering av kerampulvers ytegenskaper:
Keramslammors och keramiska materials egenskaper”, (KTF 1996)
Stefan Karlsson: ”Molekylär växelverkan och enzymaktivitet i mikroemulsionssystem
stabiliserade av anjoniska eller katanjoniska ytaktiva ämnen”, (MNF 1997)
Martin Holmberg: ”Tillverkning av trähaltigt papper vid neutralt pH”, (MNF 1997)
Patrik Eriksson: ”Inverkan av lösningsmedlens egenskaper på stabiliteten hos trycksalta
salbutanol bas läkemedelsdispersioner”, (MNF 1997)
Anne Jokinen: ”Ytmodifiering av E-glasfiber med polymerer”, (KTF 1997)
Kenneth Sandström: ”Ytbehandlingens betydelse för salbutanol dispersioners egenskaper i
organiska lösningar”, (KTF 1997)
Tapani Viitala: “UV-induced reactivity of unsaturated lipids in organized thin films”, (MNF
1998)
Pia Ylhä: “The Structural Characterization by Rietveld Refinement and the Study of Crystal
Field Effect in Rare Earth Oxyfluorides”, (MNF 1998)
Mika Jokinen: “Colloidal Structures of sol-gel derived bioceramics”, (KTF 1998)
Patrik Ågren: “Influence of non-ionic polymers on silica sols, gels and ceramic materials”,
(MNF 1999)
Paula Puomi: “Pretreatment of galvanized steel in relation to paint adhesion and corrosion
resistance”, (KTF 1999)
Jan Bäckman: “Characterization of the adsorption of silanes onto silica: Relationship to
acidic and basic surfaces sites”, (KTF 1999)
Magnus Törnqvist: ”Olika faktorers inverkan på Ficks jondiffusion i trä”, (KTF 2000)
Reeta Viitala : “Characterisation of films and Monoliths prepared by aerosol-gel and sol-gel
methods”, (MNF 2001)
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Marika Kaunisto: “Characterization of E-glass fibers treated with methoxy and ethoxy ureido
silanes, using aqueous and organic solutions”, (KTF 2001)
Laura Ciovica: “Chemometric regression analysis of the effect of carbon monoxide and
carbonyl transition metal additives on pulping”, (KTF 2002)
Janne Puputti . “A sol-gel derived adhesive for industrial use”, (MNF 2007)
Thomas Sandberg: ”Beräkningskemiska studier av lignaner”, (MNF 2009)

Doktorsavhandlingar 1985 Kenneth Rundt: “On the determination and compensation of quench in liquid scintillation
counting”, (MNF 1989, opponent: Prof. Bertil Persson)
Marianne Nyström: “Interaction of model proteins with characterized modified and
unmodified polysulfone ultrafiltration membranes”, (MNF1992, opponent: Prof. Gunnar
Jonsson)
Heidi Fagerholm: "Surface characterisation and chemical modification of fibres and
powders", (KTF 1994, opponent: Prof. Roger St.C. Smart)
Jouko Peltonen: "Structural studies of Langmuir-Blodgett model systems and reactive
monolayers", (MNF 1994, opponent: Prof. Geoff Barnes)
Gun Lundsten: "Microemulsion systems and some physico-chemical applications", (MNF
1995, opponent: Prof. Robert Aveyard)
Inger Vikholm: ”Incorporation of model proteins into lipid layers. Aspects of Biosensors”,
MNF 1996, opponent: Prof. Hermann E. Gaub)
Mika Lindén: ”Influence of subhase composition on the behaviour of spread, ionisable
monolayers”, (MNF 1996, opponent: Prof. D.M. Taylor)
Gun Hedström: “Enzyme catalysis and stereo selective reactions in microcroemulsions and
surfactant - based gelatin gels”, (MNF 1997, opponent: Dr. Aris Xenakis)
Jan Nylund: “Control of stability and interactions of dispersed colloids and polymers from
mechanical pulp”, (MNF 1997, opponent Prof. Larry H. Allen)
Ari Lahti: “Quantum chemical calculations on urocanic acid”, (KTF 1998, opponent: Doc.
Atto Laaksonen)
Tapio Hurme: “Ultrafiltration of acid sulphite spent liquor to produce carbohydrates”, (MNF
1998, opponent: Prof. Raimo Alén)
Qing Shen: “Interfacial Characteristics of Wood and Cooking Liquor in Relation to
Delignification Kinetics”, (KTF 1998, Prof. Johan Gullichsen)
Mika Jokinen: “Bioceramics by sol-gel method: Processing and properties of monoliths,
films and fibres”, (KFT 1999, opponent: Prof. Mari-Ann Einarsrud)
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Erika Györvary: “Solid-supported thin films: Application for biosensors”, (KTF 1999, Prof.
Peter Laggner)
Tapani Viitala: “Reactivity, structure and biofunctionality of Langmuir films and deposited
monolayers”, (MNF 1999, opponent: Prof. Kulbir S. Birdi)
Patrik Ågren: “Influence of non-ionic polymers and cationic surfactants on silica sols, gels
and porous ceramic materials”, (MNF 1999, Prof. Klaus K. Unger)
Kristian Weckström: "Partial miscibility, microstructure and enthalpies of aqueous non-ionic
surfactant systems", (MNF 2000, opponent: bitr. Prof. Bengt Kronberg)
Paula Puomi: "Pretreatment of galvanized steel in relation to paint adhesion and corrosion
resistance", (KTF 2000, opponent: Prof. Wim J. van Ooij)
John-Stefan Karlsson: “Alkanoic acid-alkylamine complexation and surfactant phase
behaviour”, (MNF 2001, opponent: Doc. Torbjörn Wärnheim)
Hazel Watson: “Deposition of ureidopropyltrimethoxy silane from aqueous and organic
solutions onto E-glass fibres”, (KTF 2001, opponent: Prof. Wim J. van Ooij)
Juha Päivärinta: “Theoretical Calculations on Aggregation of Molecules in Solution:
Applications on Surfactants, Aluminum Hydroxides and Pharmaceutical Compounds”, (MNF
2001, opponent: Prof. Tapio Rantala)
Magnus Törnqvist: “A new model for calculating ion diffusion into wood”, (KTF 2002,
opponent. Prof. Raimo Alén)
Jan Gustafsson: “The effect of pH and electrolyte concentration on the dispersion properties
of titanium dioxide”, (KTF 2003, opponent: Prof. Björn Lindman)
Anna Lind: “Characterization and hierarchical ordering of surfactant templated mesoporous
silica synthesized under alkaline conditions”, (MNF 2003, opponent: Prof. Michael Stöcker)
Roger Nyström: “Aggregation of calcium carbonate dispersions induced by electrolytes and
polyelectrolytes, (MNF 2004, opponent: Dr. Anders Larsson)
Petri Ihalainen: “Protein immobilization onto biofunctionalised Langmuir-Schaefer binary
mono-layers chemi sorbed on gold”, (MNF 2004, opponent: Prof. Arti Ahluwalia)
Johanna Gustafsson: ”Surface characterization of chemical and mechanical pulp fibres by
AFM and XPS”, (MNF 2004, opponent: Prof. Derek Gray)
Reeta Viitala: ”Characterisation of films, monoliths and microparticles prepared with sol-gel
method and studies on in vitro bioactivity and controlled drug release”, (MNF 2005,
opponent: Prof. Krzysztof Maruszewski)
Sami Areva: ”Sol-gel derived titania based ceramic thin films for implant Coatings”, (MNF
2006, opponent: Prof. Akiyoshi Osaka)
Jan-Henrik Smått: ”Hierarchically porous silica, carbon and metal oxide monoliths –
synthesis and characterization”, (MNF 2006, opponent: Prof. Nicola Hüsing)
Jenny Andersson: ”Rational syntheses of sol-gel derived bioceramics,”(MNF 2006,
opponent: Prof. Jake Barralet)
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Teresa Czuryszkiewicz: ”Synthesis and characterization of sol-gel derived metal oxides with
special focus on controlled release applications,” (TkF 2006, opponent: Viveka Alfredsson)
Arja Paananen: ”On the interactions and interfacial behaviour of biopolymers,” (MNF 2007,
opponent: Doc. Tommy Nylander)
Jessica Rosenholm: ”Modular design of mesoporous silica materials: Towards
multifunctional drug delivery systems”, (TkF 2008, opponent: Prof. Michael Tiemann)
Janne Puputti: ”A sol-gel derived adhesive for industrial use,” (MNF 2009, opponent: ass.
Prof. Freddy Kleitz)
Joakim Järnström: ”Topography and wetting of pigment coated substrates,” (TkF 2010,
opponent: Dr. Gary Chinga Carrasco)
Mikael Järn: ”Influence of topography and surface chemistry on the wetting properties of
TiO2-based ceramic coating,” (MNF 2010, opponent: Dr. Rossen Sedev)
Antti Taskinen: ”Molecular modeling of asymmetric induction in heterogeneously catalyzed
hydrogenation of the C=O bond,” (MNF 2010, opponent: Dr. Philippe Sautet)
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Bilaga III
Doktorsavhandlingar vid GSMR, 1995 – 2010
Lehtonen Ari, “Preparation and Characterization of Tungsten (VI) Diolato Complexes”, LIC,
UT (1995)
Säilynoja Eija, “The Preparation, Structural Characterization, and Spectroscopic Properties
of Rare Earth Oxycompounds, ( REO) nn X n ”, LIC, UT (1996
Lindén Mika, “Influence of Subphase Composition on the Behaviour of Spread, Ionisable
Monolayers”, DPC, ÅAU (1996)#
Kupila Eeva-Liisa, ”Polymerization of Pyrrole and Redox Processes of Polypyrrole: In Situ
Conductance Studies”, LAC, UT (1996)
Salo Petri, “First-Principles Study on Electronic Properties and Optimised Geometric Structure
of Lithium Alloys and Surfaces”, LTP, UT (1997)
Latva Martti, “Studies on the Solution Structure, Energy Ttransfer and Enhanced Luminescence of Eu(III) and Tb(III) Aminopolycarboxylate Chelates”, LAC, UT (1997)
Brink Maria, “Bioactive ‘Glasses with a Large Working Range”, LIC, ÅAU (1997)
Laihia Reijo, “Investigation of the Electronic Structure of Solids Using the LMTO-Method”,
LTP, UT (1998)
Östergård Toni, “Polymer Light-Emitting Diode Model Systems Using the Langmuir-Blodgett
Technique”, DP, ÅAU (1998)
Malmi Pekka, “Diffusion Studies in Solid Hydrogen”, WLP, UT (1998)
Kaikkonen Andrei, “Multiple-Quantum Coherences in Solids”, WLP, UT (1999)
Lehto Vesa-Pekka, “Isothermal Microcalorimetry Studies on Solid State Stability of
Pharmaceuticals”, LIP, UT (1999)
Hakanen Arvi, “Methods for Excitation of Luminescing Terbium(III) Chelates in Aqueous
Solutions”, LIP, UT (1999)
Jokinen Mika, “Bioceramics by Sol-Gel Method: Processing and Properties of Monoliths,
Films and Fibres”, DPC, ÅAU (1999) #
Györvary Erika,“Solid-Supported Thin Films: Application for Biosensors”, DPC, ÅAU (1999) #
Lindfors Tom, “Application of Soluble Conducting Polyaniline and polypyrrole in Ion
Sensors”, LAC, ÅAU (1999)*
Österbacka Ronald, “Time-resolved Studies of π-Conjugated Polymer and Oligomer LightEmitting Devices and Materials”, DP, ÅAU (1999)
Viitala Tapani, “Reactivity, Structure and Biofunctionality of Langmuir Films and Deposited
Monolayers”, DPC, ÅAU (1999) #
Salonen Jarno, “Studies on Porous Silicon Oxidation and Structure”, LIP, UT (1999)
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Lamminmäki Ralf-Johan, “The Optical Properties and Simulation of the Energy Levels of
the RE3+ -ions in Rare Earth Oxychlorides”, LIC, UT (1999)
Ågren Patrik, “Influence of Non-Ionic Polymers and Cationic Surfactants on Silica Sols, Gels
and Porous Ceramic Materials”, DPC, ÅAU (1999) #
Puomi Paula, “Pretreatment of Galvanized Steel in Relation to Paint Adhesion and
Corrosion Resistance”, DPC, ÅAU (2000) #
Watson Hazel, “Deposition of Ureidopropyltrimethoxy Silane from Aqueous and Organic
Solutions onto E-glass Fibres”, DPC, ÅAU (2001) #
Liu Hewen, “Hyperbranced Polymers Produced by Self-Condensing Alternating
Copolymerisation”, LPT, ÅAU (2001)
Damlin Pia, “An Electrochemical and Spectroelectrochemical Study on Synthesis and Redox
Processes”, LAC, ÅAU (2001)
Lastusaari Mika, “Structural, Magnetic and Spectroscopic Properties of Rare Earth
Luminescent Materials”, LIC, UT (2001)
Latonen Rose-Marie, ”Electrochemical Synthesis of a Copolymer from Biphenyl and 3Octyl-thiophene”, LAC, ÅAU (2002)
Bergelin Mikael, “The Impinging-Jet Flow-Cell as a Measurement Tool in Interfacial Electrochemistry”, LIC, ÅAU (2002)
Murtomaa Matti, “Electrostatic Studies on Pharmaceutical Powders and Aerosols”, LIP, UT
(2002)
Socha Robert, “The Influence of SiC Oxidation on Electrochemical Codeposition of SiC
Particles with Nickel”, LMS, UT (2003)
Gustafsson Jan, “The Effect of pH and Electrolyte Concentration on the Dispersion
Properties of Titanium Dioxide”, DPC, ÅAU (2003)
Kankaanpää Mikko, “Nuclear Spin-Lattice Relaxation in Tunneling Three and Four Spin
Groups”, WPL, UT (2003)
Lind Anna, “Characterization and Hierarchical Ordering of Surfactant Templated
Mesoporous Silica Synthesized Under Alkaline Conditions”, DPC, ÅAU (2003) #
Björkqvist Mikko, ”Characterization of Porous Silicon Structure and Stability for Humidity
Sensor Applications”, LIP, UT (2003)
Raittila Jussi, ”Synthesis and Applications of YBCO Nanopowder”, WPL, UT (2003)
Roger Nyström, ”Aggregation of Calcium Carbonate Dispersions Induced by Electrolytes
and Polyelectrolytes”, DPC, ÅAU (2004)#
Sandberg Henrik, “Towards High-Performance Organic Field Effect Transistors – Control
and Characterization of Properties”, DP, ÅAU (2004)
Nieminen Ville, ”Skeletal Isomerization of n-Butane and Linear Butenes over Porous Solid
Acid Catalysts”, LICR, ÅAU (2004)
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Johanna Gustafsson, ”Surface Characterization of Chemical and Mechanical Pulp Fibres
by AFM and XPS”, DPC, ÅAU (2004) #
Salminen Jyri, ”Magnetic Properties of the Correlated Electron Materials La1-x CaxMnO3, La1xCaxFeyMn1-yO3 and La2-x-ySrxMnyCuO4”, WPL, UT (2004)
Vázquez Mercedes, ”Potentiometric Ion Sensors Based on Conducting Polymers”, LAC,
ÅAU (2005)
Arve Kalle, ”Catalytic Diesel Exhaust Aftertreatment: From Reaction Mechanism to Reactor
Design”, LICR, ÅAU (2005)
Pekka Laukkanen, ”Atomic and Electronic Properties of GaAs(100) and InAs(100)
Semiconductor Surfaces”, LIC, UT (2005)
Reeta Viitala, ”Characterisation of Films, Monoliths and Microparticles Prepared with Sol-Gel
Method and Studies on in vitro Bioactivity and Controlled Drug Release”, DPC, ÅAU (2005) #
Sami Areva, ”Sol-Gel Derived Titania Based Ceramic Thin Films for Implant Coatings”, DPC,
ÅAU (2006) #
Tuomas Aitasalo, ”Disilicate Based Persistent Lumniscence Materials”, LIC, UT (2006)
Janne Niittykoski, ”Persistent Luminiscense of Rare Earth Doped Aluminates”, LIC, UT
(2006)
Jan-Henrik Smått, ”Hierarchically Porous Silica, Carbon and Metal Oxide Monoliths –
Synthesis and Characterization”, DPC, ÅAU (2006) #
Sari Mattila, “Surface Studies of Metal Calcogenides”, LMS, UT (2006)
José I. Villegas Perdomo, “Engineering Bifunctional Catalysts for Hydrocarbon
Valorization”, LIC, ÅAU (2006)
Almantas Pivrikas, “Charge Transport and Recombination in Bulk-Heteroconjunction Solar
Cells”, DP, ÅAU (2006)
Beatriz Meana Esteban, “Aromatic Fused Ring Systems: Synthesis and Characterization by
Electrochemical and Spectroelectrochemcal Methods”, LAC, ÅAU (2006)
Jenny Andersson,”Rational Syntheses of Sol-Gel Derived Bioceramics”, DPC, ÅAU (2006) #
Therese Czuryskiewicz, ”Synthesis and Characterization of Sol-Gel Derived Metal Oxides
with Special Focus on Controlled Release Applications”, DPC, ÅAU (2006) #
Wei Di, “Organic Electronic Materials Based on Poly(aniline) Derivatives, Fundamental Studies
and Applications”, LAC, ÅAU (2007)
Markus Peurla, “Magnetic Flux Pinning in YBa2Cu3O6+x Films Prepared by Pulsed Laser
Deposition From Pure and BaZrO3 Doped Nanocrystalline Targets”, WPL, UT (2007)
Matti Ropo, “Ab Initio Simulation of Substitutionally Disordered Materials”, DP, UT (2007)
Linda Fröberg, “Factors Affecting Raw Glaze Properties”, LIC, ÅAU (2007)
Antti Viinikanoja, “Self-Assembled Electroactive Mono and Multilayers: Preparation, Structure
and Properties”, LAC, UT (2007)
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Mikko Tenho, “Significance of Crystallographic Properties in Pharmaceutical Compacts”, LIP,
UT (2007)
Pia Sjöberg-Eerola, “All-Solid-State Ion Sensors: Single-Piece and Solid-Contact Sensors for
Chloride and Lithium Ions”, LAC, ÅAU (2008)
Mikael Stolt, “Lactoyl (Co)Polymers Prepared by Iron Carboxylate Catalysis”, LPT, ÅAU (2008)
Zhang Di, “In vitro Characterization of Bioactive Glass”, LIC, ÅAU (2008)
Jayanta Kumar Baral, “Electrical Characterization of Organic memories Using Polarizable
Nanoparticles”, LP, ÅAU (2009)
Tanja Suominen, “Magnetic Perovskites Sr2FeMoO6 and La1-xCaxMnO3: Synthesis, Fabrication
and Characterization of Nanosized Powders and Thin Films”, WPL, UT (2009)
Fredrik Sundfors, “Solid-Contact Ion Sensors: Materials and Properties”, LAC, ÅAU (2010)*
Kim Jere Mikael Schlesier, "Superconducting Properties and their Enhancement in
REBa2Cu3O7−delta (RE = Y and Gd) Films Prepared by Pulsed Laser Deposition”, WPL, UT
(2010)
Mikael Järn, “Influence of Topography and Surface Chemistry on the Wetting Properties of
TiO2-Based Ceramic Coatings“, LPC, ÅAU (2010) #
Nikolai Kaihovirta, “Ion Modulated Organic Transistors”, LP, ÅAU (2010)

Henrik Grénman, “Solid-Liquid Reaction Kinetics – Exeprimental Aspects and Model
Development”, LICR, ÅAU (2010)
#

Även listade som IFK doktorsavhandlingar
* Avbröt sina studier vid GSMR - slutförde sina doktorsavhandlingar med annan finansiering
Förkortningar:
DP, ÅAU = Institutionen för Fysik, Åbo Akademi
LP, ÅAU = Laboratoriet för Fysik, Åbo Akademi
DPC, ÅAU = Institutionen för Fysikalisk kemi, Åbo Akademi
LPC, ÅAU = Laboratoriet för Fysikalisk kemi, Åbo Akademi
LAC, UT = Laboratoriet för Analytisk Kemi, Åbo Universitet
LIC, ÅAU = Laboratoriet för Oorganisk Kemi Kemi, Åbo Akademi
LICR, ÅAU, Laboratoriet för Teknisk Kemi och Raektionsteknik
LPT, ÅAU= Laboratoriet för Kemisk Polymerteknologi
DP, UT = Institutionen för Fysik, Åbo Universitet
LIC, UT = Laboratoriet för Oorganisk Kemi, Åbo Universitet
LIP, UT = Laboratoriet för Industriell Fysik, Åbo Universitet
LMS, UT = Laboratoriet för Materialvetenskap, Åbo Universitet
LTP, UT = Laboratoriet för Teknisk Fysik, Åbo Universitet
WLP,UT = Wihuri Laboratoriet för Fysik, Åbo Universitet
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Doktorsavhandlingar vid FunMat, 2008 – 2010
Tapio Mäkelä, “Towards Printed electronic devices: Large-Scale Processing Methods for
Conducting Polyaniline”, DP, ÅAU (2008)
Markus Nupponen, “Organized Nanostructures of Thermoresponsive Poly(Nisopropylacrylamide) Block Copolymers Obtained Through Controlled RAFT Polymerization”,
LPC, HU (2008)
Mikael Stolt, “Lactoyl (Co)Polymers Prepared by Iron Carboxylate Catalysis”, LPT, ÅAU
(2008)
Jessica Rosenholm, “Modular Design of Mesoporous Silica Materials: Towards
Multifunctional Drug Delivery Systems”, DPC, ÅAU (2008)
Satu Strandman, “Syntheses and Self-Assembling Characteristics of Amphiphilic Star
Diblock Copolymers”, LPC, HU (2008)
Jayanta Kumar Baral, “Electrical Characterization of Organic Memories using Polarizable
Nano-particles”, DP, ÅAU (2009)
Janne Puputti, “A Sol-Gel Derived Adhesive for Industrial Use”, DPC, ÅAU (2009)
Virpi Ääritalo, “Silicon Releasing Sol-Gel TiO2-SiO2 Thin Films for Implant Coatings”, LPT,
ÅAU (2009
Anders Sand, “Microscopic Simulation of Pigment Coating Consolidation”, LPCC, ÅAU
(2010)
Joakim Järnström, “Topography and Wetting of Pigment Coated Surfaces”, LPC, LPCC,
ÅAU (2010)
Maiju Pykönen, “Influence of Plasma Modification on Surface Properties and Offset
Printability of Coated Paper”, 2010 , (LPCC) Åbo Akademi University
Mikael Järn, “Influence of Topography and Surface Chemistry on the Wetting Properties of
TiO2-based Ceramic Coationgs”, LPC, ÅAU (2010)
Nikolai Kaihovirta, ”Ion-Modulated Organic Transistors”, LP, ÅAU (2010)
Förkortningar:
DP, ÅAU = Institutionen för Fysik, Åbo Akademi
LP, ÅAU = Laboratoriet för Fysik, Åbo Akademi
DPC, ÅAU = Institutionen för Fysikalisk kemi, Åbo Akademi
LPC, ÅAU = Laboratoriet för Fysikalisk kemi, Åbo Akademi
LPC, HU = Laboratoriet för Polymerkemi, Helsingfors Universitet
LPCC, ÅAU = Laboratoriet för Pappersförädling, Åbo Akademi
LPT, ÅAU= Laboratoriet för Kemisk Polymerteknologi
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Bilaga IV
FINLANDS AKADEMI-PROJEKT
Inom programmet materialsyntes och –struktur (MATRA):Högpresterande keramoxiders
syntes, ytmodifiering och egenskaper samt tillämpningar som membranstrukturer och
biokeramer. (1993 – 1999)
Den nya generationens skräddarsydda plaster. – Karakterisering av katalyt-system och
ytegenskaper hos polymererna. (1994 – 1999)
Funktionella molekyler i tunna filmer: Biokemisk produktion och fysikalisk-kemisk
karakterisering. (1995 – 2000)
Ytstrukturen hos mikrofibriller i trä. Lokaliseringen av cellulosa, hemicellulosa och lignin i
nativa och i enzymatiskt behandlade prov. (1997 – 1999)
Enskilda projekt:
Ytmodifiering av kerampulver. (1993-1995)
Teoretisk modellering av läkemedelsmolekyler. (1994 – 1995)
Teoretiska studier i ädelgasernas kemi. (1997 – 1998)
Friktion och nötning av tunna filmer adsorberade på fasta ytor. (2000 – 2003)
Syntes och fysikalisk-kemisk karakterisering av ZnS-partikeltillväxt i både akvatisk och
organisk miljö. (2001 – 2003)
Porösa material med hierarkisk struktur (2002 – 2005)
Thermodynamisk karakterisering av Lewis sura och basiska säten på fasta material (20042007)
In situ determination of the mechanisms of formation for different surfactant-templated
mesoporous silicas (2005-2007)
Binding strength, role and removal of nanoparticle-based nnonspecific binding in bioaffinity
assay and bioimaging systems using atomic force microscopy and electrostatic transferor
(2006-2007)
Teoretisk modellering och experimentell verification av specifika jon-partikel och partikelpartikel växelverkningar (2007-2010)
Nanostrukturerade funktionella ytor via design (2007-2010)
Biologiskt styrda nanopartiklar – specificitet, säkerhet och visualiseringsteknologi (20072010)
Finnish Centre of Excellence in Functional Printable Materials (FunMat) (2008-2013)
Mångsidiga metalloxid-material för användning inom separation av biomolekyler samt för
sensorer (2009-2011)
Fluorescent nanodiamond markers and nanodiamond-silica composites for biology and
medicine: Efficiency and stability of photoemission versus surface chemistry (2010-2013)
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Plasmonförstärkta organiska hybridsolceller (2010-2013)
Targeting of cancer cells by design – nanoparticles as theragnostic agents (2011-2013)

INTERNATIONELLA PROJEKT
EU-projekt
Inom programmet Human Capital and Mobility projektet “Chemical modification and
physical characterization of functional Langmuir-Blodgett films” under tiden 1.3.199528.2.1997.
Anställda forskare:

Lutz Mennicke, Tyskland
Ulrich Hofmann, Tyskland
Serge Durand-Vidal, Frankrike

01.05.1996-31.10.1996
01.07.1996-31.12.1996
01.09.1996-28.02.1997

Inom programmet Training and Mobility of Researchers projektet MESOP “Mechanisms of
the formation of ordered mesoporous, inorganic materials from organised molecular
assembles” under tiden 1.7.1996-30.6.2000.
Anställda forskare:

Isabelle Beurroies, Frankrike
Hazel Watson, Storbritannien

01.07.1996-30.09.1998
01.01.1999-13.07.1999

Inom programmet Standards, Measurements and Testing projektet SPMet “The calibration
and metrological use of scanning probe microscopes” under tiden 1.2.1997-31.7.2000.
Inom programmet Improving Human Potential projektet NUCLEUS “Atomic level studies of
solids nucleation and the early stages of cristallization reactions” under tiden 1.2.200031.1.2003.
Anställda forskare:

Jenny Andersson, Sverige
Michael Tiemann, Tyskland
Özlem Weiss, Tyskland

01.10.2000-31.03.2001
01.10.2001-30.09.2002
01.07.2002-31.01.2003

Inom programmet Nanotechnology and nanosciences, knowledge-based multifunctional
materials, new production processes and devices – projektet AIMS “Advanced interactive
materials by design” under tiden 1.4.2004-31.10.2007
Anställda forskare:

Jan-Henrik Smått
Stefan Backlund
Felix Brieler
Alain Duchanoy
Nicolas Schüwer
Jan-Henrik Smått

01.04.2004-30.06.2006
01.10.2004-31.03.2004
12.01.2006-31.10.2006
31.05.2006-30.11.2006
31.05.2006-31.12.2006
01.03.2007-31.03.2007

Inom EC 6th Framework programme – projektet “3g-Nanotechnology based targeted drug
delivery using the inner ear as a model target organ”under tiden 1.11.2006-31.10.2011
Anställda forskare:

Felix Brieler
Alain Duchanoy
Jessica Rosenholm
Boris Ufer
Boris Ufer
Janne Puputti

01.11.2006-31.01.2007
01.11.2006-31.10.2010
01.01.2007-31.10.2007
01.10.2007-31.10.2007
01.01.2008-31.03.2009
01.01.2008-31.08.2008
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Jan-Henrik Smått
Jessica Rosenholm
Jessica Rosenholm
Mikael Järn
Jawad Sarfraz
Motolani Sakeye
Björn Törngren
Ling Li

01.07.2007-30.09.2007
01.10.2007-31.10.2007
01.02.2009-30.09.2009
01.04.2010-31.05.2010
01.07.2010-31.08.2010
01.05.2010-31.08.2010
01.06.2010-31.07.2010
15.03.2010-14.05.2010

Europeiskt nätverksarbete
Inom programmet EU-COST Action E20 - projektet “Wood fibre cell wall structure” under
tiden 2000-2003.
Inom programmet EU-COST Action 840 - projektet “Bioencapsulation, innovations and
technologies” under tiden 1999-2001 (2002).
Inom programmet ESF-Programme NANO - projektet “Vapour-phase synthesis and
processing of nanoparticle materials” under tiden 1995-1999 (1994-2000).
Inom programmet COMETT – Alma Mater Strand - projektet “Advanced integrated
materials” under tiden 1991-1995.
Nordiska projekt
NorFA (Nordiska Forsknings Akademin) - projektet “Surfaktanter i teknikens tjänst” under
tiden 1.1.1998-31.12.2002.

TEKES projekt
Konstruktionskeramer
Slamgjutning (1986-1989)
Industriell kemi
Framställning av optiskt- och elektriskt aktiva Langmuir-Blodgett tunnfilmer. (1987-1992 )
Enzymkatalyserad framställning av finkemikalier i mikro-emulsioner (1989-1992)
Funktionellt papper
Störsubstaner och kolloidal stabilitet vid pappersframställning. (1988-1992)
Farmaceutisk teknologi
Inhalationsteknologi (1989-1994)
Materialforskning (koordinerat av DCC)
Kemisk modifiering och fysikalisk karakterisering av glaskompositer. (1989-1992)
Den termokemiska behandlingens inflytande på träfibrernas ytmorfologi. (1997-1999)
Nya generationens pappersteknologi
Avlägsnandet av störsubstanser med ytkemiska medel. (1992-1996)
Syntesteknologi
Fysikalisk-kemisk kontroll och karakterisering av selektiv syntes. (1992-1997)
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Kemiskt stabiliserade speciella LB-filmer: framställning, polymerisering och karakterisering.
(1992-1996)
Wood Wisdom
Grundläggande penetrerings- och delignifieringsstudier. (1996-2000)
Ytmorfologin hos termokemiskt behandlade träfibrer. (1999-2001)
Vitlutens och kokvätskans flöde in i trä och flis. (2000-2001)
POTRA (Polymerer som framtidens byggare)
Funktionella biokompositer. (2000 – 2002)
- Bioaktiva sol-gel system
- Funktionella polymerfilmer i bioaffinitetsreaktioner
Biokompositer som konstruktiva material. (2000 – 2002)
Träfiberförstärkta plastkompositer. (2001 – 2003)
LÄÄKE 2000
Användningen av gradientporöst material i läkemedels kaskaddosering. (2001 – 2003)
PINTA (Smutsfria ytor)
Ytans växelverkningar och deras kontroll för undvikande av nedsmutsning i fuktiga
processförhållanden. (2002-2005)
NETCOAT (Network of Competence in Formation of Surface Properties)
MOLPRINT - Molecular understanding of printability (2004-2007)
Toimnnalliset materiaalit
SIPI - Kivipohjaisten toiminnallisten materiaalien sisäiset pinnat (2008-2011)
BioRefine
BioFoam - Biomass derived novel functional foamy materials (2008-2010)
Enskilda projekt
Cellulosaframställning med hjälp av katalytisk delignifiering (Deca-cell). (1998-1999)
Sambandet mellan målfärgsytans ytenergi och adhesionsegenskaper. (1997-1998)
Biodegraderbara sol-gel fibrers ytegenskaper och processering. (1997-2002)
Modellering av beläggningsstrukturens bildning. (1999-2000)
Partikelsedimentens utfällningsmekanismer. (1997-2000)
Bionedbrytbara förpackningsmaterial. (1997)
Ytmodifiering av glasfiber med polymerer. (1994-2000)
Nya bioaktiva tunnfilmsytor för förbättring av vävnadskontakten. (2001 – 2003)
Elektriskt fält- eller magnetfältbaserad materialtransport med saltlösning. (2002-2004)
Characterization and control of pigment coating (2003-2008)
Mikroakustinen bioanturi (2003-2005)
Tailored nanostabilizers for biocomponent interfaces (2005-2007)
Surface proximity assay II (2006-2007)
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Nanolla toimiva, laadukas puu- ja kuitumateriaali (2005-2007)
Gold-functionalized magnetic nanoparticles for biological applications (2007-2009)
Uusi teknologiaplatformi taipuisille alustoille massatuotannolla valmistetuille transistoreille
(2009-2011)
Magnetic core-shell particles for biological applications (2009-2011)
Yksilön hyvinvoinnin ja terveyden älykäs monitorointi (2010-2011)

INDUSTRIPROJEKT
Öljynpuristamo Oy: Reduceringen av haltnivån av pesticider använda i jord-bruket. (19831986)
Ahlström Oy: Stabiliseringsegenskaperna hos skum. (1985-1986)
Raision Tehtaat Oy & Scancem Oy: Luftporbildande tillsatsmedel i flygaska-betong. (19851986)
Partek Ab: Flygaska i Vetonit. (1986-1987)
Öljynpuristamo Oy: Flytegenskaper och stabilitet hos växtoljeemulsioner. (1986-1987)
Ahlström Oy: Karakterisering av aggregatbildningen i våtändan av en pappersmaskin.
(1987-1988)
ÖljynpuristamoOy: Utspädda växtoljeemulsioners stabilitet. (1987-1988)
Wallac Oy: Mikroemulsioners fasbeteende. (1987-1988)
Kemira Oy:
Reaktiva emulsioner. (1987-1990)
Polymerers och tensiders inverkan på kaolinets Ca-känslighet. (1987)
Ahlström Oy: Tillsatsmedels inflytande på E-glasets ytegenskaper. (1987-1988)
Partek Ab:
Flotering av Wollastonit i närvaro av störmineraler. (1988-1989)
Ytbehandling och tvärbindning av mineralullsfibrer. (1988)
Analys av tillsatsmedel i betong. (1988)
Insinööritoimisto Saanio & Riekkola: Superplasticerares inflytande på cement-lims
flytegenskaper. (1988)
Biodata Oy: Enzymatisk reducering av partikelstorlekar. (1988)
VTT/puolijohdelaboratorio: Ytkemiska, elektriska och optiska egenskaper hos organiska
material. (1988)
Nokia golvmaterial: Ytkemisk studie av golvplattors tvättbarhet. (1988-1990)
Forcit Ab: Limdispersioners limegenskaper mot polymeryta. (1988)
Valmet Oy: Fouling av keramfilter. (1988)

126

Ahlström Oy: Utveckling av stabila emulsioner med tung brännoljefraktion. (1989)
Vatten- och miljöstyrelsen: Egenskaper hos oljedispersanter i bräckt vatten vid låga
temperaturer. (1988-1989)
Handels- och industriministeriet: Vattenavlägsning ur torv med hjälp av kemikalier. (1988)
Ahlström Oy: Ytkemisk modifiering av glasfibers adhesionsegenskaper. (1989-1991)
Ab Tammermatic Oy: Kartläggning av fenomen i samband med vaxlösningars effektivitet
samt optimering av vaxningseffektiviteten. (1989-1990)
VTT/KPA: Vattenavlägsning ur torv med hjälp av kemikalier. (1989)
Leiras Oy:
Immobilisering av läkemedel i mikroemulsionsbaserade geler. (1993-1994)
Modifiering av mikropartiklar för användning i HFC-aerosoldispersioner och inhalatorer.
(1994-1997)
Raisio Chemicals: Undersökning av stärkelsepartiklars egenskaper. (1994)
Keskuslaboratorio: Återanvänt papper – våtdel. (1995)
Kemira Fibres Oy: Ytmodifiering och karakterisering av viskosfibrer.(1995-1996)
Primalco Oy: Dispergering av stärkelsebaserat ytbeläggningsmaterial. (1996)
Cultor Oy Finnsugar Bioproducts: Fysikalisk-kemisk ökning av glycinbetain aktiviteten.
(1998)
Rautaruukki Oy Strip products:
Faktorer som påverkar bandlackerad tunnplåt. (1996-98)
Adhesion mellan förzinkad tunnplåt och bandlackering. (1996)
Silaner i ytbeläggningar av plast. (1998-2000)
Silaner i processlösningar. (2000-2001)
Orion-yhtymä Oyj: Att skräddarsy partiklar med datormodellering: kvantkemi i fysikalisk
farmaci. (1998-2000)
Raisio Chemicals Oy: Verifikation av en dynamisk modell av våg-partikel, dualitet och
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