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Vårtermin i Delft
Innan avresa
Innan avresa var det ganska mycket pappersarbete som skulle göras, både från KTH, TU Delft och
Erasmus, men det gick ändå hyfsat smidigt. TU Delft är vana vid många utbytesstudenter vilket märks.
Ankomst
Jag kom till Delft cirka en vecka innan Introduktions programmet började. Det är två organiserade
mottagningsveckor, med aktiviteter, introduktion till skolan osv. Man får också hjälp att göra alla
obligatoriska administrativa saker (registrera sig i staden, försäkringar osv). Som helhet var veckorna
roliga, man lär känna vänner från alla sektioner och hinner få en liten inblick i universitetslivet.
Ekonomi
Precis som alla som gör utbyte inom EU fick jag Erasmusstipendiet, och kombinerat med CSN
fungerade det bra. Jag hade lite sparade pengar, vilket var skönt om man vill passa på att göra något
extra. Generellt skulle jag säga att kostnadsläget är lägre i Nederländerna än i Stockholm. Bostad kan
fortfarande bli dyrt, men det går också att komma undan hyfsat billigt. Mat och dryck är enligt min
uppfattning väldigt mycket billigare. Jag tror jag spenderade mest pengar på boende, mat samt
tågresor runt i Nederländerna.
Boende
Universitetet erbjuder sig att ordna med boende mot en avgift. Det verkade dock inte finnas någon
valmöjlighet för vilken typ av bostad eller vart man blev placerad. Om man väljer detta sätt bör man
vara snabb med att anmäla sig (och betala in avgiften!) för det är först till kvarn som gäller.
Studentbostäderna ligger både på campus och på cykelavstånd. Enligt min erfarenhet varierar
standarden ganska rejält. Jag valde att lösa boende på egen hand, tillsammans med en kompis. Det
finns en mängd olika sidor där hyresvärdar lägger upp lägenheter/rum. Efter många mail (och många
nej) hade vi tur och fick tag på en lägenhet mitt i centrala Delft, i ett hus precis vid en av kanalerna.
Delft är en supermysig stad att bo i, påminner om Lund i storlek och känsla. Det var också väldigt
skönt att ha nära hem eftersom det lätt blir många sena kvällar i skolan framåt deadline. Många i
skolan bor dock i Rotterdam, men det är väldigt smidigt att ta sig dit dygnet runt, både med tåg och
cykel. Rotterdam är mer av en storstad, med ett större utbud av kultur, mat och uteliv och jag förstår
att många som pluggar hela sin utbildning i Delft väljer att bo här - Delft kan bli lite litet ibland, på
gott och på ont.Universitetet och studierna
Jämfört med KTH är TU Delft ett mycket större universitet och Arkitektursektionen är inget undantag.
Byggnaden är väldigt mycket större än KTH, och varje studio har sin egen yta. Dock har man inte
någon personlig plats utan man sätter sig var man vill och förvarar alla sina saker i ett skåp.
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Det finns även en stor modellhall med massor av arbetsplatser enbart för modellbygge – superbra!
Träverkstaden är likvärdig med den på KTH, men man får inte använda de större maskinerna själv.
Det finns alltid 3-4 personer som jobbar så det går smidigt att få hjälp ändå. Den digitala verkstaden är
mycket större än den på KTH men här får man inte göra något själv. Man lämnar sina filer som ska
3D-printas/laserskäras och så får man hämta resultatet senare. Smidigt men blir tyvärr ohållbart långa
köer i slutet av terminen. Det finns privata alternativ men dessa är väldigt mycket dyrare...
I huset finns även en materialshop (supersmidigt och oftast helt okej billigt i jämförelse) och en
printshop dit man skickar sina filer och dom plottrar åt en. Det finns även ett stort bibliotek (med tysta
studieplatser), café, matsal där man kan köpa lunch och kaffeautomater i varje hörn.
Jag gick i studion Interiors, Buildings, Cities vilket jag är nöjd med. Den är inte en inredningsstudio
som många tror utan vi jobbade igenom ett projekt från masterplan 1:500 till detalj 1:1. Studion
fokuserar mycket på materialitet, detaljer, proportioner, färg och teori och håller sig uttalat långt från
konceptuell arkitektur, som t.ex. MVRDV. Svenska referenser som ofta togs upp var t.ex. Johan
Celsing och Gunnar Asplund. Studion har en uttalad syn på arkitektur och vad som anses vara ”bra”
och ”dålig” arkitektur vilket var väldigt intressant då jag upplever att detta tankesätt inte finns på
KTH. Lärarna är väldigt bra och engagerade och har tydliga åsikter om ens projekt, och är inte rädda
för att uttrycka dessa, vilket jag gillade och tyckte var en skön kontrast mot KTH. Generellt tycker jag
att undervisningen är mer auktoritär än den på KTH, men jag såg inget problem i detta. Arbetssättet
bygger på learning by doing, man förväntas ha flera alternativ till varje handledning och generellt läggs
stort fokus på modellbygge, både som presentationsmaterial och en del av processen.
Arbetsbelastningen är såklart väldigt olika beroende på studio, men generellt är det högre än på KTH.
Det förväntades att man la ner minst 100% på studion, trots att man läser flera kurser parallellt.
Kurser
Eftersom jag bara var borta en termin fanns det ett redan ihopsatt kurspaket, som tyvärr inte innehöll
några valbara kurser (dessa kommer först den andra terminen). I paketet ingår en teknisk kurs (Delft
Seminars on Building Technology) som läses på full tid innan studioprojektet startar. De holländska
studenterna sa att det var den tuffaste kursen på mastern och den tog mycket tid och var stundtals
svår. Vi ritade igenom en byggnad från struktur till detalj 1:1, vilket var en utmaning då TU Delft har
ett mycket mer tekniskt fokus än KTH. Tyvärr var kvalitén på lärarna väldigt olika, vilket resulterade i
att det ställdes väldigt olika krav. Men överlag en väldigt lärorik kurs som gjorde att man fick lite
bättre självförtroende i de tekniska delarna av ett projekt.
Studioprojektet är den kurs som terminens fokus ligger på, precis som på KTH. Det finns massa olika
studios att välja på som alla överlag håller hög kvalitet. Man läser även en kurs som kompletterar
studio-projektet. Dessa varierar beroende på studio och verkar vara mer eller mindre
sammankopplade med ens projekt. I den studio jag gick i hette kursen Fundamentals och bestod av en
föreläsningsserie, diskussioner, analys och arkitekturteori – allt kopplat till studions tema. Väldigt bra
fördjupning, men tog mycket tid.
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Parallellt med de övriga kurserna läser man även en kurs i historia (Delft Lectures on Architectural
History) samt en mer teoretisk kurs (Delft Lectures on Architectural Design). Dessa två är
föreläsningsserier som kompletteras med kurslitteratur och examineras via tentor. Design-kursen var
bra och kan liknas vid ”Ämnet/Yrket” på KTH men lite mer djupgående. Inbjudna arkitekter berättar
om deras syn på arkitektur, deras yrkesliv och visar projekt. Historiekursen har, helt ärligt, ett uselt
upplägg. Föreläsningarna är ganska irrelevanta och examinationen består av en tenta där frågorna
(och svaren) redan är givna, det gäller bara att memorera dem. Om det är någon kurs jag hade velat
byta ut hade det varit denna.

Staden och landet
Jag hade varit i Nederländerna några gånger innan jag kom dit på utbyte, så jag visste lite vad jag hade
att förvänta mig. Under introduktionsveckan pratade dom mycket om ”the Dutch Bluntness”, att
holländarna är kända för att vara direkta och verkligen säga vad dom tycker. Jag vet inte riktigt om jag
upplevde detta dock, varken i skolan eller i vardagen.
Fritid och sociala aktiviteter
Jag försökte ta möjligheten att besöka så många städer i Nederländerna jag kunde under mitt halvår.
Vårterminen är också full av massa helgdagar, där Kings Day (Nederländernas nationaldag) kanske
står ut mest, då alla kanaler och gator fylls av orangeklädda människor i tre dagar. Värt att nämna är
också att arkitektursektionen har den största baren på campus. Den har öppet två dagar i veckan och
här träffar man folk från hela campus, även om det såklart är flest arkitektstudenter. På campus finns
även ett ”Sport and Culture center” för träning och kurser i musik, konst osv.
Rekommendationer och övriga reflektioner
-

Skaffa ett holländskt bankkort! Många ställen (t.ex. skolans kaffeautomater!) accepterar inte
svenska kort. Under introduktionsveckan kan man få hjälp att starta ett bankkonto.
Köp ett Museumkaart, för ca 60 € får man gratis inträde till de flesta museum i Nederländerna!
Åker man en termin skulle jag absolut rekommendera att bo i Delft, är man borta längre skulle jag
nog rekommendera Rotterdam, i alla fall en termin.

Överlag måste jag säga att jag är supernöjd med min termin i Delft! Staden och landet är väldigt
mysigt, det går snabbt att komma in i kultur och vardagsliv. Skolan håller en väldigt hög kvalitet, med
bra och engagerade lärare och ett stort utbud av kurser och föreläsare.
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