
Prova a1lt
Vi star lntor stora utmaningar itraga om energi, miljo och klimat och en
resa till Kina understryker detta. Kina tag en gang langt fore ovriga lancer
men fall sedan tillbaka under flera hundra ar for att nu aterigen utvecklas
mycket kraftigt. I sin larobok i teknikhistoria har LTU-professorn Staffan
Hansson (2002) flera intressanta resonemang orn detta. Tlllbakagangen
orsakades bland annat av att sarnhallssysternet stelnade. Man tillat inga
nymodigheter, man stangde granserna och isolerade sig. Viktiga orsaker till
dagens tramgangar ar att man Iyckats hejda befolkningsutvecklingen och
att man oppnat sig for handel och utbyte med ovriga varlden, Johan Nor-
berg (2006) havdar att om vi viII fortsatta den fantastiska utveckling som
agt rum i varlden de senaste tva hundra aren maste rnanniskan ges frihet
att skapa och att vi bar undertrycka var iver att kontrollera, bygga murar
och stanga in tankar och rnanniskor,

Rubrikens uppmaning ar hamtad fran aposteln Paulus torsta brev till de
kristna i Thessalonike dar han skriver i kap 5:21: "Prova allt. Ta vara pa det
som ar bra". Den uppmaningen har sakert hjalpt till att utveckla vaster-
landet. Den passar ocksa bra for en grupp studenter med stor livsaptit pa
resa i Kina och pa vag ut i arbetslivet. Den kan ocksa kombineras med
f61jande resultat fran modern hjarnforsknlng om hur man far ett Iyckligt liv
harntade ur Stefan Kleins bok "Lyckoformeln":

- Kroppen och sjalen ar oskiliaktigt torenade och fysisk aktivitet ar bevisli-
gen det sakraste sattet att bli pe battre humor,

- Att kunna fatta egna beslut ar mer vart an att fa sina onsknlngar
uppfyllda.

- Viktigast for valbefinnandet ar vart forhatlande till andra rnanniskor.
Vanskap, karlek och Iycka beror av varandra och den upprnarksamhet vi ger
personer i var narhet har en positiv inverkan pa vart eget hurnor.

Det ar rnanga som hjalpt oss att planera och genorntora resan: Kinas
ambassad i Stockholm; Sveriges ambassad i Peking; Byggministeriet i
Peking; Banverket och Vagverket i Borlange: National Stadium Co. i Peking;
Skanska Stora Projekt i Stockholm / Gammon Construction Limited i
Hongkong: Ramboll i l.ulea: Kungl. Ingenjorsvetenskapsakadernien, IVA, i
Stockholm; Beijing University of Civil Engineering and Architechture, BUCEA,
i Peking; Central South University of Forestry and Technology, CSUFT, i
Changsha i Hunanprovinsen och sist men inte minst Lutea tekniska univer-
sitet. Jag tackar hjartligt for allt stod vi tatt,

Jag viII slutllgen tacka CET 2007 for att jag fick folja med pa resan. Ni har
alia torutsattnlngar att bli bade framgangsrika och Iyckliga. Prova allt och ta
vara pa det som ar bra.
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