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Framtiden innebærer store endringer og transfor-
masjoner. Derfor må vi ha de rette folkene til rett tid. 
Vi må forholde oss til utfordringen og ta strategiske, 
koordinerte og operasjonelle grep, og det er her det 
regionale kompetansepolitiske arbeidet kommer inn. 
Med støtte fra Kompetanseforum Østfold har LØRN laget 
35 nye podkaster av historier hentet fra lokale SMBer 
rundt om i Østfold, for å opplyse om flere av Østfold 
sine beste teknologi-satsninger

Kompetanseforum 
Østfold
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Tema Perspektiv

Verket FabLab 
fabrikkerer fremtiden
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer av 
Verket Fablab, Hanne Eriksen. Hanne oppdaget den digitale 
fabrikkeringsverdenen i 2014/2015 og har siden hentet inspirasjon 
fra Italias FabLab-kultur. I Verket FabLab jobber de med å gi 
opplæring i teknologiforståelse og praktisk bruk av teknologier til 
bruk i digital fabrikkering. De har også utviklet en delingsplattform 
hvor utdanning og industri får en felles fysisk møteplass, og har 
gjennom et felles prosjekt med Østfold Fylkeskommune etablert 
FabLabNettverk i VGS.

Om bedriften
FabLab er et åpent verksted som er basert på abonnement og 
gir tilgang til verkstedets fasiliteter og maskinpark. Ved å tegne 
abonnement får du tilgang og opplæring til et dynamisk og kreativt 
miljø som kan åpne opp for uventede samarbeidsprosjekter og ny 
kunnskap.

Refleksjon
En kunstner ser et hav av idéer, mens en ingeniør ser 
fremgangsmåten. Sammen blir man gode sies det. Hvilken eller 
hvilke positive retninger for samfunnet kan digitaliseringen ta 
om den kreative kunnskapen og den matematiske kunnskapen 
smelter mer naturlig sammen fremover?

Tema:  3DPRINT 

Gjest:    Hanne Eriksen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: MOSS

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• 3D printing 
• Designtenkning 
• Utdanning

Anbefalt lesing: 

• Designing Reality: How to Survive and 
Thrive in the Third Digital Revolution 

• FabLab: Of Machines, Makers, and 
Inventors (Cultural and Media Studies)

• FabLab: Revolution Field Manual 
 

3DPRINT med Hanne Eriksen, Verket FabLab 

3DPRINT
HANNE ERIKSEN
GRÜNDER
VERKET FABLAB

PODKAST #283 VERKET FABLAB FABRIKKERER FREMTIDEN. HANNE ERIKSEN, VERKET FABLAB

Podkast  #0283
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3DPRINT med Hanne Eriksen, Verket FabLab

 Jeg ser veldig mot 
Italia og deres FabLab 
kultur, hvor de tenker 

helhetlig og har like mye 
fokus på design som 

teknologiene i seg selv. 
FabLab nettverket kan fort 

bli veldig ingeniør rettet, 
hvor man er mer opptatt 
av å bygge maskiner, enn 
hva de skal bruke de til. 

Som designere har vi først 
et behov - som vi deretter 

finner løsningen på.
- Hanne Eriksen



Intervju
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i tech? 
Jeg er kreativ og teknisk 
person - som er drevet av 
utvikling. Jeg oppdaget Digital 
Fabrikkeringsverdenen når jeg tok 
min master i Interaksjonsdesign i 
Sveits i 2014/2015. Endelig hadde 
vi designere verktøy til å realisere 
designprosjekter utover trykk og 
skjerm.

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?
Gir opplæring i teknologiforståelse 
og praktisk bruk av teknologier til 
bruk i Digital Fabrikkering.

Hva fokuserer du på innen 
3d-printing? 
Vi fokusere på å utvikle en 
delingsplattform for digital 
fabrikkering/utvikling/prototyping. 
Hvor utdanning og industri har en 
felles fysisk møteplass, og bruker 
det samme fagspråket og de 
samme teknologiene.

Hvorfor er det spennende?
Fordi vår modell ikke eksisterer 
noen andre steder i Norge (globalt 
vet jeg ikke), og fordi vi ser at det 
virker, vi får den responsen vi har 

planlagt etter og dette blir mer og 
mer etterspurt.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?
FabLab i seg selv har vært 
kontroversielt å introdusere - 
spesielt som en kvinne i midten av 
30 årene, på hva som er mennenes 
arena (industri, verktøy, maskiner 
og materialer). Gründerne er redde 
for at ideene deres skal bli stjålet, 
skolene ser/har sett på oss som 
konkurrent og industrien har enten 
vært skeptiske til at vi kan levere 
til industristandard eller sett på 
oss som konkurrent innenfor 
deres domene. Men FabLab er 
et bindeledd, kunnskapsbank, 
inspirasjon og komplimenterende 
tilbud til alle disse gruppene.

Dine egne prosjekter siste året?
Vårt felles prosjekt med 
Østfold Fylkeskommune: 
Etablering av FabLab Nettverk 
i VGS. Delingsøkonomi for VGS 
(flere skoler bruker samme 
FabLab istedenfor å investere 
i egne), kursing av lærere i 
teknologiforståelse/digital 
fabrikkering, prototyping kurs for 
Ungt entreprenørskap og  FabLab 
konferanse.

Dine andre favoritteksempler 
på 3D-print internasjonalt og 
nasjonalt? Jeg ser veldig mot Italia 
og deres FabLab kultur, hvor de 
tenker helhetlig og har like mye 
fokus på design som teknologiene i 
seg selv. FabLab-nettverket kan fort 
bli veldig ingeniørrettet, hvor man 
er mer opptatt av å bygge maskiner, 
enn hva de skal bruke de til.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden?
Å vite "Hvordan finner jeg frem til 
informasjonen jeg trenger”.

Hva gjør vi unikt godt i Norge 
av dette? Siden vår modell er 
ny i Norge er det lite eksempler 
jeg kan sammenligne med, 
men jeg vil gi honnør til Østfold 
Fylkeskommune som har vært 

overraskende positive og åpne 
for fremoverlente forslag som 
løser deres utfordringer innenfor 
teknologiundervisning og praktisk 
undervisning for teori-tunge fag.

Et  favoritt fremtidssitat?
“It's really hard to design 
products by focus groups. A lot 
of times, people don't know what 
they want until you show it to 
them.” Steve jobs

Viktigste poeng fra vår samtale?
Verket FabLab er en katalysator, 
fysisk verktøy og møteplass for 
teknologi utvikling og undervisning.

3DPRINT med Hanne Eriksen, Verket FabLab

Podkast #0283
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Hva kan du bruke åpent hos FabLab?
a) Hovedsakelig C2C maskiner,
3D-printere, laservarmere, elektronikklab
og 3D-scannere
b) Hovedsakelig 3D-printere, laserkutter,
tre elektronikklaber og 3D-scanner
c) Hovedsakelig C1C maskiner,
3D-printere, laserkutter, elektronikklab
og 3D-skanner

Hovedsakelig C1C maskiner, 3D-printere, 
laserkutter, elektronikklab og 3D-skanner

Ulike tilnærminger for teknologer og 
samfunnsfolk

Deling av hverandres kunnskap og 
angrepsmetode

Hvilken tosidighet ses ved FabLab?
a) Ulike tilnærminger for teknologer og
samfunnsfolk
b) Ulike tilnærminger for bygg ingeniører
og kunstnere
c) Ulike tilnærminger for politikere og
3D-designere

Hvilke kontroverser ses ved å åpne for 
tverrfaglig samarbeid?
a) Forståelse for hverandres yrke og
kunnskap
b) Deling av hverandres kunnskap og
angrepsmetode
c) Generell økonomisk vinning

3DPRINT med Hanne Eriksen, Verket FabLab

Scann og besøk bedriften
https://verketfablab.no/

3DPRINT
HANNE ERIKSEN
GRÜNDER
VERKET FABLAB

Podkast #0283
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Tema Perspektiv

Roboter for fremtidens 
ingeniører
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Halodi 
Robotics, Bernt Øivind Børnich, om «Eve», en humanoid robot 
som vil tjene industri og forbrukere. Halodi Robotics brenner for 
roboter, og har som sitt oppdrag å bringe dyktige humanoide 
roboter til alle. I podcasten forteller Bernt Øivind mer om hva en 
robot egentlig er, og setter oss inn i hvordan disse fungerer i dag. 
Silvija og Bernt Øivind diskuterer også hvordan man går frem for å 
bygge en robot for ustrukturerte miljøer. 

Om bedriften
Halodi Robotics brenner for roboter, og har som sitt oppdrag å 
bringe dyktige humanoide roboter til alle. For å oppnå dette har 
selskapet utviklet "Eve", en humanoid-robot i full størrelse som 
vil tjene industri og forbrukere til en overkommelig pris. Roboten 
er i motsetning til andre roboter, på grunn av Halodi Robotics sitt 
Revo1-drivsystem, med egenutviklede motorer. Dette gjør at hun 
kan være verdens første robot med direkte styring, hun opererer 
stille og kan trygt samhandle med mennesker. Halodi Robotics 
har allerede satt verdensrekorden for høyeste dreiemoment 
til vektforhold innen servomotorer, og høyeste nyttelast til 
vektforhold for en robotarm, og har knapt startet.

Refleksjon
Roboter blir mer og mer like mennesker i bevegelser, utseende 
og intelligens. Nesten til å blir skremmende likt. Et ønske i Halodi 
Robotics er at deres roboter kan bidra i samfunnet med å løse 
samfunnsproblemer. Hvilke eksisterende samfunnsproblemer ser 
du kunne vært løst med roboter likt som av mennesker for å møte 
en bedre fremtid for Norge?

Tema:  ROBOTICS 

Gjest:   Bernt Øivind Børnich 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: MOSS

Vert: Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Roboter
• Nanoelektronikk
• Reality gap

Anbefalt lesing: 

• Youtube med BostonDynamics
• Youtube med MIT Cheeta/Agilities/

Anybotics

ROBOTICS med Bernt Øivind Børnich, Halodi Robotics 

ROBOTICS
BERNT ØIVIND BØRNICH
CEO
HALODI ROBOTICS

PODKAST #305 ROBOTER FOR FREMTIDENS INGENIØRER. BERNT ØIVIND BØRNICH, HALODI ROBOTICS

Podkast  #0305
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ROBOTICS med Bernt Øivind Børnich, Halodi Robotics

 Det er utrolig mye 
software som må til for at 
vi skal kunne lage roboter 
som er nyttige for folk, så 
vi må inspirere unge i dag 
til å velge teknologi og vise 
dem at dette er kule ting.
- Bernt Øivind Børnich



Intervju
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Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i robotikk-tech? 
36 år fra Larkollen, syd for Moss, 
alltid vært interessert i maskiner 
blandet med programvare, første 
gang jeg så Honda Asimo som barn 
bestemte jeg meg for å flytte til 
Japan for å jobbe med roboter. 
Ble aldri Japan, men jeg er utrolig 
heldig som får jobbe med drømmen 
min  

Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben?  
Vi lager roboter for å inspirere 
neste generasjons ingenører   

Hva fokuserer du på innen robot-
tech? Trygge og nyttige roboter som 
folk flest har råd til  

Hvorfor er det spennende?  
Fordi det gir oss muligheten til 
å inspirere ungdom til å velge 
realfag, slik at vi sammen kan løse 
samfunnsutfordringer relatert til 
mangel på arbeid.

Hva synes du er de mest 
interessante kontroverser?  
Hvordan  roboter  driver et behov 
for omskolering og nye roller for de 
som erstattes .

Dine egne prosjekter siste året?  
Design av roboten vår, Eve .

Dine andre favoritteksempler på 
robotikk -tech internasjonalt og 
nasjonalt? 
MITs Cheeta3, denne roboten har 
mye til felles med Eve i hvordan 
den er bygget for passiv dynamikk 
inspirert fra dyreverden. Kan ses i 
hvor naturlig den beveger seg.

Hva tror du er relevant kunnskap 
for fremtiden? 
Realfag, både praktisk for å løse 
problemer nå og grunnforskning 
for å gjøre oss i stand til å løse 
morgendagens problemer 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av 
dette? God levestandard og et trygt 
samfunn med lite rasisme gjør 
henting av internasjonalt talent 
mulig. Multikulturelle arbeidplasser 
er, innovative  og finner løsninger 
der homogene kulturer setter seg 
fast.  

Et favoritt fremtidssitat? 
Moore's Law.   

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Viktigheten av å få unge til å velge 
teknologi og hvor spennende og 
meningsfylt det kan være.

ROBOTICS med Bernt Øivind Børnich, Halodi Robotics

Podkast #0305
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Hva er spesielt med roboten til Halodi 
Robotics i forhold til andre roboter?
a) Den er laget som et menneske, hvor
AI og teknologi for bevegelse, fungerer i
samarbeid for å skape en robot for strid
b) Den er bygd på en måte som gjør
den veldig naturlig. Den er konstruert
tilnærmet lik et menneske og for å kunne
løse reelle oppgaver
c) Den tenker absolutt helt selv og tar
dermed egne beslutninger og reagerer på
likt sett som et menneske

Den er bygd på en måte som gjør 
den veldig naturlig. Den er konstruert 
tilnærmet lik et menneske og for å kunne 
løse reelle oppgaver

Det er en stor forskjell på hva du kan se 
at en robot gjør i en simulator, og hva du 
kan få den samme roboten til å gjøre i 
virkeligheten

Mer realistiske roboter medfører 
et uforklarlig sosialt press slik at 
mennesker i kontakt med disse ter seg 
på liknende sosial måte som om det 
var et realistisk menneske. Det skjer 
en annen sosial hjerneaktivitet enn ved 
kommunikasjon med skjerm-roboter

Hva mener Øivind når han nevner 
fenomenet Reality Gap?
a) Det er et skille mellom den virkelige
verdenen og teknologene som utviklinger
robotikk.
b) Det er en stor forskjell på hva du kan
se at en robot gjør i en simulator, og hva
du kan få den samme roboten til å gjøre i
virkeligheten
c) Det handler om robotens
funksjonalitet tilnærmet lik menneskelige
funksjoner.

Hvilken forskjell i påvirkning har en 
robot med skjerm versus en robot som 
ser mer ut som et menneske?
a) Førstnevnte har et større vokabular
som er forhåndsinnstilt til å besvare
menneskelige spørsmål
b) Mer realistiske roboter medfører
et uforklarlig sosialt press slik at
mennesker i kontakt med disse ter seg
på liknende sosial måte som om det
var et realistisk menneske. Det skjer
en annen sosial hjerneaktivitet enn ved
kommunikasjon med skjerm-roboter
c) Det er billigere å kommersialisere
roboter med skjerm fordi utviklingen på 
design alene ikke er like ressurskrevende.

ROBOTICS med Bernt Øivind Børnich, Halodi Robotics

Scann og besøk bedriften
https://www.halodi.com/

ROBOTICS
BERNT ØIVIND 
BØRNICH
CEO
HALODI ROBOTICS

Podkast #0305
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Tema Perspektiv

Opplæring som gir de 
beste produktene idag og 
imorgen
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i 
SEW-EURODRIVE AS, Heidi Solstad Svensen. SEW-EURODRIVE 
er en global leverandør av drivteknologi og produserer alt fra 
girenheter og motorer til kontaktløs energioverføring. Heidi er mer 
opptatt av effekten og nytten i teknologien enn teknologien i seg 
selv. Silvija og Heidi snakker i episoden om fleksibiliteten man må 
skape i sin bedrift og i sitt marked for å skape vekst.

Om bedriften
SEW-EURODRIVE er et tysk selskap og en ledende produsent av 
drivteknologi. Det eies av familien Blickle, og siden grunnleggelsen 
i 1931 har selskapet hatt hovedkontor i Bruchsal, Tyskland. 
SEW EURODRIVE produserer girenheter, motorer, girmotorer og 
omformerteknologi i forskjellige størrelser for forskjellige bransjer 
og applikasjoner.

Refleksjon
begrunn påstanden "All må kunne noe om Big Data og 
maskinlæring i farmtiden". 

Tema:  MAKERS 

Gjest:    Heidi Solstad Svensen 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: SME

Innspilt: MOSS

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Livslanglæring 
• Endringsledelse 
• Klynger 
• Produktutvikling

Anbefalt lesing: 

• Sapiens: A Brief History of Humankind   
av Yuval Noah Harari 

• Grensen av Erika Fatland
 

MAKERS med Heidi Solstad Svensen, SEW-EURDRIVE 

MAKERS
HEIDI SOLSTAD SVENSEN
DAGLIG LEDER
SEW-EURDRIVE

PODKAST #507 OPPLÆRING SOM GIR DE BESTE PRODUKTENE IDAG OG IMORGEN. HEIDI SOLSTAD SVENSEN, SEW-EURDRIVE

Podkast  #0507
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MAKERS med Heidi Solstad Svensen, SEW-EURDRIVE

 Vi har bedrifter 
med høy kompetanse, 

referer spesielt til 
leverandørindustrien 
og klynge-bedriftene 
hvor produksjon og 

produkter ofte består av 
mye kompetanse og lavt 
volum. For norske smb’er 
som ikke er en del av et 
større konsern må det 

være svært ressurskrevende 
å til enhver tid både 

utvikle ansatte, interne 
produksjon og produkter.
- Heidi Solstad Svensen



Intervju
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Hva er det viktigste dere gjør på 
jobben? Sørge for at vi har riktig 
kompetanse og at vi tar i bruk og 
implementerer ny teknologi både 
i egen bedrift og i produktene vi 
tilbyr.

Hva betyr livslang læring for dere?
Det er helt avgjørende for vår 
eksistens – vi bør helst ligge 
et hestehode foran markedets 
utvikling (innenfor vår bransje).

Hvorfor er endringene dere 
opplever spennende?
De er spennende fordi de gir 
muligheter: Vi opplever at vårt 
tradisjonelle marked blir mindre, 
og derfor er det enda viktigere at vi 
evner å gripe de nye mulighetene.

Dine egne viktigste prosjekter i de 
siste året?
De viktigste prosjektene for meg 
er å være en god bedriftsleder som 
utvikler og sikrer arbeidsplassene 
hos SEW Norge.

Hvem inspirerer deg, internasjonalt 
og nasjonalt?
Jeg lar meg inspirere av personer 
med en driv til å skape, for 
eksempel dere I LØRN.TECH.

Hva tror du er viktig kunnskap for 
fremtiden?
På et generelt grunnlag tror jeg 
bredden av kunnskap er viktig. Jeg 
tror at de beste produktene og 
løsningene skapes i de tverrfaglige 
miljøene. Jeg mener det er viktig at 
vi er i stand til å se sammenhenger 
og forstå hvordan teknologien vil 
påvirke oss på godt og vondt (både 
profesjonelt og privat).

Er det noe vi gjør her i Norge som 
er unikt? Vi har bedrifter med 
høy kompetanse. Her sikter jeg 
spesielt til leverandørindustrien og 
klyngebedriftene.

Har du et favoritt-fremtidssitat?
«Det handler om å ikke bli 
forbigått.»

MAKERS med Heidi Solstad Svensen, SEW-EURDRIVE

Podkast #0507
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SEW-Eurodrive driver med 
automatisering, men innenfor hvilken 
sektor?
a) Olje
b) Industri
c) Havruk

Industri Manglende kompetanse Maskinlæring og kompetanse om 
forretningsmodeller

Hva er hovedårsaken til at 4 av 10 norske 
bedrifter takker nei til nye ordre eller 
mister markedsandeler i dag?
a) Manglende arbeidskraft
b) Manglende investorer
c) Manglende kompetanse

I kartleggingen gjort av Viken 
Teknologiklynge trekkes det fram to 
kompetanseområder norske bedrifter 
ser på som mangelvare i dag. Hvilke 
kompetanser nevnes?
a) Maskinlæring og kompetanse om
forretningsmodeller
b) Big Data Analytics og Cyber Security
c) Arkitektur og prosjektledelse

MAKERS med Heidi Solstad Svensen, SEW-EURDRIVE

Scann og besøk bedriften
http://www.seweurodrive.com/

MAKERS
HEIDI SOLSTAD 
SVENSEN
DAGLIG LEDER
SEW-EURDRIVE

Podkast #0507
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Lørn manifesto 
Ingen bør kaste bort tid og penger på ferdigheter som snart er ubrukelige. Vi 
må lære relevante ting for den fremtiden vi skal inn i. En reklame spør: do you 
think it is about mindset or skillset? Svaret er: BOTH! Mindset uten skillset er 
ubrukelig; skillset uten mindset er rettningsløs.

Skillsa for fremtiden vil være en kombinasjon av teknologisk kunnskap og mot 
til å tenke selv. Vi må tørre å mene noe om hvordan denne fremtiden skal være, 
for å kunne ta aktive valg.Det er for enkelt å si at «vi bare lærer kidsa å kode». 
Det er alle som må lære og vi må lære mer enn koding. Vi trenger å lære kidsa og 
alle andre, DIGITAL SKAPERKRAFT. Vi må bli noe mer enn gode forbrukere av ny 
teknologi – vi må kunne skape den om. Og vi voksne må ikke tåle så inderlig lett 
den læringen som ikke gjelder oss selv.

Men hva er de nødvendige ferdigheter for fremtiden?
Direkte konkurranse mot roboter er en tapt kamp for mennesker. Roboter, 
automasjon og AI dreier seg om det maskinene er veldig gode på. Det er å 
kunne lese og finne mønstre i store data mengder, men det å tolke disse 
mønstrene på riktig måte, en måte som også er kulturelt og politisk forankret, 
som speiler den uhyre komplekse menneskelige psyken, det er bare mennesker 
som kan og bør gjøre. Bedre og billigere roboter vil kunne utføre de fleste av 
våre rutinemessige oppgaver som krever liten eller ingen kreativitet. Derimot 
oppgaver som krever fleksibel handling i uforutsigbare omgivelser, og som krever 
empati, vil mennesker alltid være flinkere til. AI passer godt for administrative og 
rutinemessige oppgaver. Mennesker er uovervinnelige på oppgavene som krever 
omsorg og omtanke. Uansett vil det være spennende og kreve mye ny kunnskap.

Claude Shannon, faren til Informasjonsteori, sa: «We know the past but cannot 
control it. We control the future but cannot know it».

Bli med og utforsk fremtiden, så vi kan sammen drive den i en god retning.

Gründer 
Silvija Seres
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Anbefalt lesing: 

• recommended_literature
 

18 TEMA med guest_name, guest_company 

TEMA
GUEST_NAME
GUEST_TITLE
GUEST_COMPANY

PODKAST #545 TEKNOLOGI OG DET MENNESKELIGE POTENSIALE. ESPEN STRAND HENRIKSEN, NORWAY IN A BOX

Tema Perspektiv

Podkast  #0episode_number

18

Du vil LØRNE om: 

• you-will-learn-about
 
Anbefalt lesing: 

• recommended-litterature 

 

Du vil LØRNE om: 

• Tverrfaglige team
•  

Helhetlig produksjon
•  

Endringsledelse 
•  

Fremtidens produksjon
 
Anbefalt lesing: 

• Norges offentlige utredninger (NOU) sin 
rapport Lærekraftig 

Tema:  LØRNSOC

Expørt:  Dag Arthur Aasbø 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: SARPSBORG 

Lørner:  Silvija Seres 

Dag Arthur Aasbø
Direktør og organisasjon og sam-

funnskontakt fra Borregaard

Få med alle på 
endringsreisen  
Hvordan sørger man for en helhetlig produksjon, i en så 
stor produksjon som Borregård har? Hvordan organiserer 
man et tverrfaglig team som er både suksessrettet og 
fremtidsrettet? I denne episoden av #LØRN snakker 
Silvija med direktør og organisasjon og samfunnskontakt 
i Borregaard, Dag Arthur Aasbø, om hvordan de har klart 
å beholde alle sine ansatte når de har endret 50% av 
produksjonen sin på få år.

Refleksjon 
 
 
 

LØRNSOC med Dag Arthur Aasbø Podkast # 0512

lorn.tech
lorn.unversity


