Fysik som funkar
”Dags att göra upp med
förvirringen i lärosalarna”
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I detta nummer
SIDAN 4

Genomskådar vår rädsla

Känner du rädsla för vilda djur när du går i skogen? Rädslan
handlar troligen mer om ditt förtroende för samhället än om djurets huggtänder och klor, visar ny forskning. .

SIDAN 9

Genomtänkt fysikundervisning
Grundskolan och gymnasiet måste ha samma modell för
att f örklara hur fysiken fungerar. Annars blir ämnet svårt och
ointressant, hävdar fysiklektorn Jenny Ivarsson. Hennes egen
nyfikenhet väcktes när hon som liten fick veta att jorden är rund.
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SIDAN 16

Tolv välfyllda minuter
om positionering
GIS beskriver geografiska positioner
och förhållanden bättre än vad en text
kan göra. Roland Norgren berättade kort
och enkelt om systemet som givit Gävle
omnämnandet Världens bästa GIS-stad.
SIDAN 18

Pigg och trygg personal
bästa framgångsformeln
2010 fick Alderholmens mekaniska ut
märkelsen ERGO-priset för att strategiskt
stärka företaget med god arbetsmiljö. Ett
besök 2012 visar att ambitionen är lika
stark idag. Och personalen stannar kvar.

SIDAN 20

Farväl alla heliga kor
– nu rullar vi ut!

S

å är det äntligen dags att brista ut i ett LEVE!
Vägen hit var längre än jag antog i våras då sista
numret av Högaktuellt lämnade tryckpressen.
Å andra sidan har varenda detalj diskuterats, vänts och
vridits, papperskorgats eller antagits. För att därefter
fått några knuffar till åt något håll.

Nu ligger den framför dig, Högskolan i Gävles nya
t idning, tjockare, snyggare, läsvärdare.

Exjobbet en fullträff
Plötsligt gick luften ur Chatrine Jonssons examensjobb.
Samarbetspartnern hoppade av och hon tvingades att
tänka om, snabbt. Men en matnyttig idé växte fram ur
frustrationen – och lockade både H&M och Södra.
SIDAN 12

Vinjetterna spänner över utbildning, forskning och

s amverkan, i varierande grad fördjupat och lättsamt,
i alla händelser begripligt behandlat med syftet att visa
både den bredd och det djup som en av Sveriges största,
just så är det, högskolor har. Inget nummer av tidningens fyra årliga kommer av nyss nämnda skäl att vara
heltäckande. Även 24 sidor innebär en begränsning.
Men för att komma till saken – psykologi, vare sig det
handlar om påverkan av buller eller rädsla för små eller
större djur, är viktigt för människan såväl som arbetsprestationen. Psykologidocenten Anders Flykt har tagit
reda på varför vi är rädda för vargar Eller vänta nu – är
vi det egentligen?
Universitetslektorn i fysik Jenny Ivarsson fattar att många
tycker att fysik är svårt och vet också varför de tycker
det. Och hon vet hur man ändrar det. (Hennes idol i
gymnasieåldern var hennes fysiklärare.)

Med ny teknik i kappsäcken
I högskolans Co-op program kommer studenter med
högaktuell kunskap om ny teknik och energieffektivisering
till praktikplatser som efterfrågar deras kunnande.
Ett givande samarbete som ofta leder till jobb direkt
efter studierna.

En av studenterna på programmet
Miljöteknik hävdar att det kanske inte
är soporna vi lämnar efter oss som är
det riktiga problemet. Det kanske är det
faktum att de faktiskt uppstår. Han och
alla hans 140 kompisar har betalt en
fjärdedel av utbildningen.
Hoppas att du ska hitta något intressant på följande sidor, alternativt
få en aha-upplevelse.

Synpunkter? Min mejladress
finns på baksidan!
Ove Wall redaktör

En tidning från Högskolan i Gävle • Nr 1 • December 2012

3

JU NU

!

Aktuell forskning i Gävle

Konsten att ta udden av

grrrrrrrr
Det är inte vargens egenskaper som skrämmer mest utan
tilltron till hur myndigheterna hanterar vargstammen och
hur pass noga man lyssnar på de räddas argument.
Text: Ove Wall Foto: Britt Mattsson

D

et är ett välkänt faktum att
diskussioner om vargens vara
eller inte vara snabbt och lätt
förvandlas till ställningskrig
vid offentliga möten och i medias kommentarfält.
De låsta positionerna hindrar effektivt en vettig diskussion. Detta ger i sin
tur inte de naturvårdande myndigheterna särskilt mycket att gå på när det
gäller den fortsatta hanteringen av
rovdjurens närvaro.
– Det har tidigare inte funnits någon
forskning kring vilka metoder som
fungerar respektive inte fungerar när
människors rädsla ska minskas. Gene
rellt sett är de inte farliga för människan och rädslan beskär friheten betydligt för många, säger forskaren Anders
Flykt, docent i psykologi vid Akademin
för hälsa och arbetsliv vid Högskolan
i Gävle.
Vargen och björnen har fört en
ojämn kamp med den svenska befolkningen och dess myndigheter sedan

Rädsla för rovdjuren kan
kraftigt beskära männi
skors möjligheter att
vistas ute i naturen.
flera hundra år tillbaka. Redan under
1200-talet infördes i landskapslagarna
regler som sa att bönderna måste ha
fångstredskap för varg. På 1600-talet
infördes skottpengar. När bönderna
fick lagstadgad jakträtt i slutet av
1700-talet minskade vargarna i antal
dramatiskt på grund av avsaknaden av
bytesdjur.
Björnen visar också upp en liknande historia. Utrotningskampanjer under 1700och 1800-talen med mycket höga belöningar för ett nedlagt byte. Inte förrän
i början av 1900-talet ändrades uppfattningen om djurets vara eller icke
vara och därefter har de naturvårdande

myndigheterna förvaltat stammen med
bättre lycka än med vargstammen.
Även om människans uppfattning av
de två rovdjuren ändrats en del sedan
1700-talet finns ännu tydliga motsättningar och problem kring frågan.
När de två läger som ibland kallas varg-

kramare respektive varghatare börjar
diskutera lämnar man ofta själva ämnet för diskussionen, rädslan och oron,
och sätter sig i låsta positioner med
motparten som fiende eller vän, i stället
för rovdjuret ifråga.
Det går inte att blunda för att rädsla
för rovdjuren kraftigt kan beskära
människors möjligheter att vistas ute i
naturen. Och rädslan och oron finns
där trots att ytterst få rapporter om
människor som angripits av varg eller
björn finns. För varg i vilt tillstånd gäller det senaste fallet i Sverige den så
kallade Gysingevargen som sägs ha
dödat minst nio barn. Det var 1821
och vargen var enligt uppgift uppfödd
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i fångenskap, den hade aldrig lärt sig
att jaga naturliga byten och gett sig på
barnen när den som vuxen släpptes fri.
Björnar är betydligt fler till antalet,
drygt flera tusen (vargar omkring
240), och dessutom farligare om man
ska summera rapporter. Men enligt
rovdjursexperter och forskare är björnen betydligt räddare för människan
än tvärtom. Hur man vet det återkommer vi till.
Från tid till annan har myndigheter skapat kampanjer för att minska rädslan.
Utan att egentligen vara säkra på vad
rädslan grundar sig i.
– Den vanligaste insatsen har varit
att informera om djurens beteendemönster och egenskaper, säger Anders
Flykt. Han har tillsammans med Jens
Karlsson, viltekolog vid Viltska
de
centret vid Grimsö forskningsstation,
Sveriges Lantbruksuniversitet, och
Maria Johansson, forskare i miljöpsykologi vid Lunds Tekniska Högskola,
under tre år undersökt orsaken till räds
lan.
Projektet startade med en enkätundersökning bland 400 personer i varg
och/eller björnrika områden i Sverige.
Ur dessa svar valdes omkring 40 personer ut, som antingen skrämdes av rov
djuren eller som inte alls var rädda för
dem.
Dessa personer utsattes därefter för tes-

ter enligt metoder som Anders Flykt
använt under sin forskning om människor med orm- och spindelfobi. Det
går till så att personerna placerades
framför en dator med uppgiften att
reagera på ett visst sätt, till exempel
trycka på en knapp, när ett visst djur,
spindel eller orm eller annat visade sig
bland andra på skärmen.
– Där kunde vi se att hjärtat slog

6

”Märkligt nog visade det
sig att möten med varg
inte orsakade någon
förändrad kroppslig
reaktion alls.”
snabbare och svetten ökade med mera
när det skrämmande djuret dök upp.
Helt gick inte detta att överföra till
de stora rovdjuren av den enkla anledningen att spindlar blir större på
skärmen medan vargar och björnar av
tvång blir mindre.
Under hösten 2010 åkte forskningsassistenten Sofie Lindeberg runt med
en bil av kombimodell fullproppad
med laboratorieutrustning till de fyrtio
uttagna försökspersonerna i Mellan
sverige och Norrland.
Personerna hade uppgett sig vara eller
inte vara rädda alls för djuren. Av Sofie
lindeberg försågs de med elektroder
som kontrollerade hjärtslag och svettutsöndring samt kamera som registrerade ögon
rörelser. Testet visade att
åsynen av björn ökade svettningarna
och pulsen.
– Forskarna hade andra resultat som
indikerade att rädslan kom sig av det
obehagliga i att personerna inte var
säkra på att kunna hantera situationen
vid ett möte med björn.
– Men märkligt nog visade det sig att
möten med varg inte orsakade någon
förändrad kroppslig reaktion alls, konstaterar Anders Flykt.
– Detta stödjer gruppens tidigare resultat som visade att det inte är vargens beskaffenheter, hur pass otäck
eller oberäknelig den uppfattas, som
spelar störst roll utan något helt annat;
tilltron till de naturvårdande myndig-
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heternas förmåga att hantera vargstam
men och förmåga att lyssna och ta till
sig de räddas åsikter.
Detta är en viktig poäng i den fortsatta förvaltningen av hela rovdjursfrågan, alltså hur många vi ska tillåta,
var reviren ska finnas och hur stor
avskjutning vi ska ha.
– En gissning som rör skillnaderna i
hur vi uppfattar varg och björn kan
vara vargens likhet med hundar. Är
man inte rädd för hundar är man kanske inte heller rädd för varg. För björnen finns ingen motsvarighet.
En annan orsak kan vara tidsaspekten.

– Björnen i Sverige har förvaltats av
myndigheter i omkring hundra år i
dag. Motsvarande tid för vargen handlar om endast något tiotal år. Ju längre

JU NU

Aktuell forskning i Gävle

Rovdjuren skrämmer. Ofta i onödan. Men viltvårdande myndigheter måste ta reda på exakt vad som orsakar rädslan
innan man sätter in åtgärder mot den, menar docenten i psykologi Anders Flykt.

tiden går, desto mer vänjer man sig vid
olika förhållanden och även rovdjur.
Frågan är således förhållandevis färsk
och det är där detta forskningsprojekt
kommer in. Vi kanske rentav står inför
ett paradigmskifte när det gäller den
delen av problemet. Att myndigheten
kanske ska ändra metod och bli mer
lyssnande och resonerande för att fler
människor att våga sig ut i skog och
mark och för att vi ska få en rimligare
diskussionsnivå och bättre utnyttjande
av de insatser som görs.
I ett fortsatt projekt ska biologer från

Norge via experiment avgöra vad som
händer med björnen när den möter en
människa. De har försett ett tjugotal
sövda björnar med inopererade chip
som mäter kroppsliga reaktioner.

”Därför ska man ge sig
tillkänna i björntrakter och inte
smyga fram.”
Nästa steg är att med satellithjälp
söka upp de vakna björnarna och via
chipset och sändare samla in uppgifter
om hur rädda björnarna blir. Reaktio
nerna kan sedan jämföras med människornas reaktioner.
Anders Flykt är dock övertygad:
– Björnarna är mycket räddare för
oss än vi för dem. De vill helt enkelt i
normala fall inte ha med oss att göra
utan gömmer sig eller flyr när vi kommer i närheten. Därför ska man ge sig

tillkänna i björntrakter och inte smyga
fram.
Avslutningsvis: En – låt säga – bipro-

dukt av de laboratorietester som gjordes på de rovdjursrädda, var att det
visade sig att vi blir starkare av rädsla.
– Vi är förmodligen de första i världen som kunnat konstatera detta i laboratorium. Vi tror det beror på att
musklerna har en högre initial anspänning vid rädsla. Det kan göra att påslaget vid en rörelse som till exempel ett
tungt lyft gör att den slutliga styrkan
blir högre än om man utgått från en
avslappnad muskel, säger Anders Flykt.
Saken visade sig när försökspersonerna markerade förekomsten av skräm
mande djur på datorskärmen med en
mycket tryckkänslig sensor.
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KORT & GOTT
Nyhetshorisonten i Gävle

Riksbibliotekarie
på besök i Gävle

”Genom samarbete kan biblioteken
öka effektiviteten och optimera nyttjandet av sina resurser för att kunna
ge människorna denna jämlika tillgång till information livet igenom.
Jämlik tillgång till information för alla
invånarna krävs för att samhället ska
kunna fortsätta att utvecklas”.
Detta sa Gunilla Herdenberg när hon i
egenskap av riksbibliotekarie i början
av oktober besökte Högskolan i Gävle.
Hon berättade också att Kungliga
Biblioteket, KB, nu fått utökat ansvar
för insamling av så kallat pliktmaterial även gällande elektroniskt publicerat material. Sedan 1661 har KB samlat in pliktexemplar tryckt media som
tryckts i landet. 1979 utökades ansvaret till att även gälla radio- och teveprogram.
Med tanke på den mycket stora
mängden elektroniskt publicerat material, till exempel webbsidor, kommer
det att bli en rejäl utökning av ansvaret, menade hon.
Dessutom utökas även KB:s samordningsansvar för landets övriga bibliotek. Tidigare har ansvaret enbart gällt
forskningsbiblioteken.
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Pontus 3D-grafik gör
IKEA-katalogen mer global

– Något av det bästa med utbildningen i
Gävle var att vi fick hålla på mycket med
3D, säger Pontus.

Bilderna kan också enkelt ändras så att
en uppsättning som skapats för ett land
blir användbar även i ett annat. Om man
tar ett kök som exempel vill japaner och
skandinaver ha ljusare nyanser av trä,
medan amerikaner tycker om mörkare
träslag.

Han är anställd vid IKEA Communications
i Älmhult och berättar att användandet
av datorskapade bilder ökar väldigt
snabbt nu.

– Egentligen är det bara med organiskt
material som vi får problem, gäller det
mat eller luddiga filtar, ja då anlitar vi en
fotograf, säger Pontus Vigur.

Att skapa en IKEA-katalog tar nästan ett
år från idé till färdig katalog. IKEA har alltid använt sig av sin egen fotostudio,
som är en av de största i Europa och sysselsätter 285 fotografer, snickare, inredare och andra personer.

Det finns även problem med digitalt
framställda bilder. Föremål kan tendera
att se alltför perfekta ut. Då kommer de
tidigare anställda i studions erfarenheter
till ny nytta. En snickare kan till exempel
sitta med konstnären för att lägga till
slitage på en möbel eller fingeravtryck på
en yta.

Pontus Vigur, tidigare student på Kreativ
Programmering vid Högskolan i Gävle är
en av tio som a
 rbetar heltid med 3D- grafik
på IKEA.

För att minska kostnaderna och öka
produktiviteten, mer än två tredjedelar
av IKEAs stora budget för marknadsföring
har gått till byggnad och inredning,
använder man sig av 3D-grafik för att
fylla katalogen. Istället för att bygga upp
hela miljöer som spänner över allt från
kök till vardagsrumrum, kan dessa miljöer skapas på en datorskärm utan hjälp
av en enda kamera.
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IKEA började syssla med 3D-design 2005
då man smög in en liten digitalt skapad
trästol i katalogen för att se om någon
märkte det, men det var ingen som rea
gerade. Tidigare använde man endast
datorer till att retuschera bilder.
Douglas Öhrbom

NÄRGÅNGET
Jenny Ivarsson, fysiklektor

FYSIKENS FANBÄRARE

Vårt tekniksamhälle kräver duktiga fysiklärare och bra modeller för att
förklara hur fysiken fungerar. Att byta undervisningsmodell när elever
når gymnasiet gör ämnet onödigt svårt, h
 ävdar fysiklektorn Jenny Ivarsson.
Text: Ove Wall Foto: Britt Mattsson
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Jenny Ivarsson är fysiklektor på avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap.

Man kan förklara fysiken utan att bli så auktoritär

V

i har byggt in oss i ett tekniksamhälle. Ska vi behålla kunskapen om hur det fungerar
och är uppbyggt behöver vi
både duktiga fysiklärare och bra modeller för att förklara. Om man använder en modell för att göra detta i föroch grundskola och sedan plötsligt by
ter modell i gymnasiet tappar vi kon
tinuiteten, vilket gör att fysik blir svårt
och intresset för att läsa fysik sjunker,
hävdar fysiklektorn Jenny Ivarsson.
Hon har ögonblicket kvar för sitt inre.
Den gången hennes storebror förklarade för henne att jorden var rund. Vi
andra känner igen det från helt annat
håll i historien. Där följderna blev helt
andra. Här fick Jenny Ivarssons nyfikenhet på världens beskaffenhet sig en
skjuts. En nyfikenhet som därefter kom
att uppta först hennes skollediga tid,
med läsning av vetenskapliga böcker,
och därefter den naturliga följden med
universitetsstudier i fysik, sedermera
även kvantfysik, forskning vid CERN,
och till dags dato utbildning av lärare
i naturvetenskap. Inte minst med det i
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”I förskolan kopplar man
alltid fysiken till den var
dag som barnen möter.”
sinnet att utbildningen i de naturvetenskapliga ämnenas didaktik måste bli
bättre. Framför allt för dem som utbildar sig till grund- och gymnasielärare i
fysik.
– Man gör det svårt. I förskolan
kopplar man alltid fysiken till den vardag som barnen möter. I grundskolan
skapar man modeller för hur till exempel magneter fungerar genom att säga
att man får alla elektroner att röra sig
på samma sätt. Så i gymnasiet tar man
i stället en matematisk beskrivning
som handlar om fält. I det hoppet blir
fysik svårt och där tror jag att man
tappar många.
Anledningen till att man byter förkla-

ringsmodell tror Jenny Ivarsson kan
vara att lärarna själva inte ser den här
kopplingen till vardagen och det är
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just där som man på lärarutbildningarna måste ta sitt ansvar.
Om vi fortsätter på exemplet magneter
använder man sig i grundskolan av begreppen ordning och oordning.
– Man säger att allt är uppbyggt av
atomer med elektroner som roterar
runt en kärna. Om alla elektroner roterar åt samma håll har man ordning,
och då är materialet magnetiskt.
En bild tämligen lätt att skapa för
sitt inre.
– I stället för att fördjupa sig i den
här bilden i gymnasiet börjar man
prata om fält och då plötsligt blir fysik
svårt och eleverna börjar undra vad
det där ”fältet” är för någonting. Det
man har lärt sig förut har man då ingen
nytta av alls.
I de flesta vetenskaper är man betjänt av

att känna till historien. Tar man till exempel litteraturvetenskap är det antagligen ganska lätt att se hur olika för
fattare och olika skrivsätt utvecklats
genom historien. Inom fysiken är det
också viktigt att känna till historien.

NÄRGÅNGET
Jenny Ivarsson, lektor i fysik

JENNY
vid
sidan
om
Namn: Jenny Ivarsson
Ålder: 41 (på juldagen)
Familj: två döttrar 9 och 10 år.
Bor: hus i Åshammar sedan tre år

”Plötsligt blir fysik svårt
och eleverna börjar undra
vad det där ’fältet’ är för
någonting.”
Personer som Newton och Einstein och
andra är kulturhistoria och deras modeller är viktiga för förståelsen av fysik.
Men ibland kan man vara förtjänt av
att få veta mer av vad vi vet idag istället
för att koncentrera sig på varje steg i
den historiska utvecklingen.
– Modellerna har byggts upp under en
lång tid och vi börjar känna oss väldigt
säkra på att vi ”vet”. Där tror jag att vi
måste ha en ödmjuk hållning. I stället
för att bara hävda att ”vi ska förklara
hur det är därför att vi vet det” anser
jag att man ska erbjuda en ”möjlig”
förklaringsmodell som kanske förklarar hur det ligger till.
– Det handlar så mycket om hur
man formulerar sig. Ofta kan man
även hitta flera sätt att förklara saker
inom fysiken så att man inte blir så
auktoritär och skrämmer bort eleverna
eller lärarstudenterna.
Med entusiasm Jenny Ivarsson nämner Jenny Ivarsson ytterligare ett förtydligande exempel.

– Ta ljus, ibland säger man att ljuset
strålar, men inom områden där det
inte passar säger man att ljuset består
av partiklar och ibland är det bättre att
behandla ljus som vågor. Historiskt
fanns även en teori om att ljuset inte
tog sig till oss utan att våra ögon skickade iväg något och så att säga ”hämtar” synupplevelsen.
Numera gäller det bara Stålmannens
röntgensyn.
– Det talas i dag om ögat som en
passiv mottagare. Men det finns också
förklaringsmodeller där både ögat och
objektet är aktiva i en ömsesidig kommunikation.
Utvecklingen inom det tekniska området har aldrig gått så fort som under
det senaste århundradet. Vi har skapat
ett samhälle som till skillnad från plog
och smörkärna kräver vida expertkunskaper. Enlig en beräkning som Sta
tistiska Centralbyrån presenterade för
ett drygt år sedan kommer det att 2030
saknas 50 000 gymnasie- och högskoleingenjörer.
– Vi måste inse att det är hög tid att
göra något åt det, att locka hit ungdomarna i stället för att skrämma bort
dem, säger Jenny Ivarsson som hade
sin fysiklärare på grundutbildningen i
Linköping som idol.

Lyssnar på: inte så intresserad av
att lyssna på musik men sjunger
gärna lite själv.
Fritid: åker gärna skidor och vandrar. Skriver dessutom dikter och
noveller och har en roman färdig
som hon fortsätter att peta i.
Fyra populärvetenskapliga böcker
som Jenny tycker förklarar den nya
fysiken så begripligt det går:
Först framhåller hon Gud och den
nya fysiken (1988) av Paul Davies.
De dansande Wu-Li-mästarna som
är skriven av författaren Gary
Zukav som inte heller förstod
sig på den nya fysiken när han
började skriva boken. Ämnet
speglas genom en mängd olika
vetenskapsmäns egna perspektiv.
Kom på svenska 1981.
Steven Weinbergs De tre första
minuterna handlar visserligen mer
om astronomi och universum, men
för att förstå detta måste man ta
vägen över fysiken.
Slutligen kommer man inte runt
Stephen Hawking, vars bok med
den synnerligen tillgängliga titeln
Universum i ett nötskal kom på
svenska 2002. Hawkings Kosmos –
en kort historik kommer ständigt i
nya upplagor och har sålts i sådär
tio miljoner exemplar.
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Soporn
rakt in

Högt söktryck p

																

H-MÄRKT
Hållbart nu och i framtiden

na tar dem
på arbetsmarknaden

på fyraåriga Co-op-program för ingenjörer

																

Text: Ove Wall Foto: Britt Mattsson

Teknikutbildning i samarbete med företag
– fördelar för både studenter och arbetsgivare

D

e fyraåriga Co-op-programmen för högskoleindelen. Så det är en riktig win-win-situation, säger Thomas
genjörer vid Högskolan i Gävle får allt högre Nylund, vd för Gästrike Återvinnare..
söktryck. Efter examen har man redan en fot inne i
Att det kostar företagen en del lön tycker han inte är någon
arbetslivet, en modern utbildning och goda möj
nackdel.
ligheter att fortsätta mot en master om man så vill. Och det
– Det gör bara att studenterna tar praktiken på ännu större
allvar. Dessutom löser det mycket av våra
är inte bara de fyrtio veckorna betald
arbetsperiod som drar.
vikariebehov vid semestrar.
”Inom energibranschen
– Jag skulle ha gått utbildningen även
Även Högskolan som utbildare ser vikutan lönen, säger 22-åriga Camilla Molina
tiga
vinster med Co-op.
skulle det bli svårt
som läser sitt andra år på Miljöteknik.
– Högskolan kan också genom arrangför oss att säkerställa emanget hålla en helt uppdaterad och mony kompetens i
Co-op betyder att en utbildning ges i samardern utbildning, menar Bengt Eriksson
bete med ett företag. Som student har man
som är chef för Akademin för teknik och
framtiden.”
vid fyra av Högskolans ingenjörsprogram
miljö vid Högskolan i Gävle under vilken
fyrtio veckors arbetsplatsförlagd praktik
programmen ges.
De sammantagna arbetsperioderna ger alltså en examen med
under de fyra åren, med lön. Det är givetvis en lockande sinästan ett års specialiserad arbetslivserfarenhet. Studenterna
tuation men bara en av anledningarna till att söktrycket ökar
har ett rejält försprång på arbetsmarknaden när de blir klara.
på utbildningarna.
Idag finns fyra Co-op-program inriktade mot energisysUtbildningssamarbetet gör också att studenten hela tiden
tem, maskin- och miljöteknik samt det senaste – Automa
arbetar med moderna verkliga uppgifter, deltar och bidrar
tionsingenjörsprogrammet som riktar sig mot både industill utvecklingen på respektive område och kanske inte minst
trin och fastighetsbranschen. Där inleds de första praktik
att man redan befinner sig i och kan ett företag när man
perioderna först till våren.
slutar vid Högskolan.
Två av studenterna i Miljöteknik med inriktning mot
Sedan starten 2009 har söktrycket hela tiden ökat, och idag
bland annat återvinning är Camilla Molina och Daniel
finns nästan 150 studenter på de fyra programmen. Men det
Johansson. De läser andra året och har avverkat sin första
är inte bara studenter som gillar upplägget. Företagen har
arbetsperiod hos Gästrike Återvinnare, vid utvecklingsenhetagit emot möjligheten som ett ypperligt tillfälle att säkra
ten men har fått kunskap om hela organisationen.
framtida personaltillgång.
– Eftersom det krävs insikt och förståelse av hur alla delar
– Vi befinner oss ju i en framtidsbransch och ser det här
fungerar deltar vi i både skolbesök och sopbilsåkning, följer
som ett utmärkt sätt att skaffa kompetens. Vi satt med i utskyddsronder och en massa andra saker. Dessutom har vi
bildningsrådet när programmet skapades och därigenom
fått utbildning i hantering av miljöfarligt avfall, berättar
finns en stark koppling till verkligheten även i den teoretiska
Camilla Molina.

14
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VI
MÄNSKOR
H-MÄRKT
För en mänskligare
Hållbart
nu och i framtiden
livsmiljö

Camilla Molina har miljötänkande hemifrån.
Camilla har haft vissa funderingar på
Hennes föräldrar kommer från Chile där,
att fortsätta utbildningen mot en mas”Här kan man ju verk
säger hon, sopsorteringen är obefintlig.
terexamen.
ligen fråga sig hur den
Ämnet återvinning är stort och rymmer
– Men just nu känns det lite för myckbåde materialkunskap, ekonomi och säkeret
med sju års studier efter gymnasiet.
ska sorteras. Kompost
het för att nämna något litet. Camilla är
eller brännbart?”
Möjligheten till jobb är goda inom området
mest intresserad av sorteringsfrågor och
miljö. Som Daniel Johansson påpekar
hantering av farligt avfall.
kommer vi alltid att behöva rent vatten och energi. Han är
– Det är ju inte bara så att ett visst avfall kan vara farligt
mer intresserad av helhetssynen inom miljöfrågorna.
för miljön. Det kan också vara farligt för dem som arbetar
– Den primära frågan kanske inte är hur vi hanterar
med det, alltså en arbetsmiljöfråga, säger hon samtidigt som
soporna utan hur de uppkommer över huvud taget. Det kan
en bild dyker upp på intern-teven i lunchrummet på
vara så att det inte är mest ekonomiskt att tillverka en bilÅtervinningscentralen i Gävle där vi träffas. Den föreställer
ligare pryl än en dyrare i slutändan, eller att välja en billien halvannan meter lång död boaorm som lämnats in.
gare process framför en kostsammare. Miljöfrågorna hand– Här kan man ju verkligen fråga sig hur den ska sorteras.
lar även om sådant. Även om det är en teknisk utbildning så
Kompost eller brännbart?
har den fokus på samhället. Man måste förstå helheten, hur
Detsamma kan undras om den burk med en penis i formalin
problem påverkar varandra och vilka problem som verkligen
som enligt en anställd kommit in till återvinningscentralen
är allvarliga, säger han.
tidigare.
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Tolv
minuter
blankt
Blixtföredrag om
forskning som kan
förändra vår framtid

Sedan något år har en serie mini
föredrag hållits i Högskolebiblioteket.
På den maximala tiden 12 minuter
har forskare fått berätta om vad som
upptar deras arbetstid. Nyckelordet
är ”populärt” och den efterföljande
frågestunden har ofta blivit många
gånger längre än själva föredraget.
Alla föredrag är kostnadsfria
och offentliga.
Text och foto: Ove Wall

FRAMKANT
State of the art i Gävle

N

ytt för denna termin är att vartannat
föredrag hålls på Stadsbiblioteket
och premiärtalare 25 oktober var
Roland Norgren som berättade
åskådligt och enkelt om GIS, geografiska informationssystem. Roland är inte forskare
själv men titulerar sig process manager för
forskning och utveckling vid GIS-klustret
Future Position X, FPX, beläget i Teknikpar
ken i Gävle. Där arbetar man med tekniska
lösningar och innovationer inom GIS för regional tillväxt. I klustret ingår omkring 40
ägande företag och organisationer – däribland från start Högskolan i Gävle – med
sammanlagt 27 000 anställda i regionen. Nät
verket FPX är större, där ryms omkring 200
företag.
I projektet GLOBES, där Roland är projektledare,

Geografisk positionering
kan idag visa vad som
händer när vattennivån
stiger i staden Gävle.

får en grupp forskare möjlighet att bedriva
tvärvetenskaplig tillämpad forskning tillsammans med olika parter inom det regionala
näringslivet.
– Det handlar i huvudsak om Högskolans
forskare och lärare inom geomatik, datavetenskap och samhällsbyggnad och målet är
att skapa innovationer inom GIS-området.
Kort kan man beskriva GIS som ett system som bättre
beskriver geografiska positioner och förhållanden än vad
text någonsin kan göra. En grundgestalt var en engelsk läkare vid namn John Snow som med hjälp av en karta och
markeringar för varje kolerafall kunde lokalisera och stänga
smitthärden, en enstaka vattenpump, vid ett stort kolerautbrott i Soho i London 1854.
– John Snow utgick från en karta och på den la han ett
lager av positionerade kolerafall. Han hade gjort ett GISsystem i två lager, men han visste inte att det var GIS han
sysslade med.
Idag finns motsvarande karta över Gävle som är uppe i 1 400

lager och som beskriver det mesta som kan beskrivas med
geografisk positionering. Roland nämnde till exempel hur
höjdpositioner på en karta lätt kan visa vad som händer om

vattennivån stiger. Ett lite mer udda
lager får man om man med hjälp av
laserskanner och infraröd fotografering kan lokalisera den otäcka metangasen i en deponi, läs soptipp.
– Då kan man tänka sig att med rör
suga upp gasen, raffinera den och
omvandla den till fordonsbränsle.
Ytterligare lager kan visa var de
flesta ambulanser eller brandbilar
finns och jämföra detta med var de
flesta olyckor eller bränder sker.
Idéerna till vad man kan använda
GIS tycks vara oräkneliga och bra
teknik finns redan.
– Frågan är hur tekniken och idéerna kan kombineras. Har man egna
idéer ska man inte dra sig för att ta
kontakt med oss. Vi finns här för att
trigga igång saker.
Under en halvtimmes frågestund kom

bland annat frågan om varför det
inte finns GPS, Geografiskt Positions
system, inbyggt i varenda ny bil så att
man kan hitta den om den blir stulen.
Priset torde vara försvinnande lågt i jämförelse med bilens.
Roland Norgren höll med och tyckte att man kunde ha samma system på gastuber så att brandpersonal vid eldsvådor
direkt på en dator kan se exakt var explosionsrisken finns.
Skyltar om gastuber sitter visserligen i aktuella fall utanpå
byggnader men berättar inte mer exakt var tuberna står.
Lite plats för skryt fanns också.
– Det finns 2000 kluster liknande Future Position X i
Europa och 2010-2011 så fick vi pris för bästa klusterledningen i Europa.
Helt nyligen blev man också certifierade på guldnivå av
EU-organisationen Cluster Management Excellence som det
första klustret i Sverige och det nionde i Europa. Till detta
kan läggas att Gävle utsågs till världens bästa GIS-stad i
början av 2000-talet. Roland påpekade att utbildning inom
GIS ger mycket goda arbetsmöjligheter och att utbildningen
gärna kan fås i IT-GIS-programmet vid Högskolan i Gävle.
Roland Norgren
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Hälsa som drivkraft
Välmående personal en nyckel till framgång

Högskolan i Gävle har under några år delat ut utmärkelsen ERGO-priset till företag
som genom att arbeta strategiskt med sin arbetsmiljö lyckats stärka företaget.
ERGO-priset 2010 tilldelades företaget Alderholmens mekaniska. Vi har besökt
dem för att se hur det har gått sedan 2010.
Text och foto: Joakim Helmbrant och Ulric Jansson

A

lderholmens mekaniska i Gävle
staden möts vi av samma ljus, nu med ett
har funnits i nästan 30 år. VD
ERGO-pris och diplom alldeles vid enoch delägare sedan 2007 är Personalen går inte längre trén.
Magnus Eklöf. Företaget starta- och väntar på att det ska
Att det är samma hall är dock en sandes på Alderholmen men flyttade sedan komma något nytt från
ning med modifikation. Vid en närmare
till Atlasgatan på Brynäs.
granskning syns det att golvet är nytt och
När Magnus Eklöf tog över som delä- ledningen.
en del andra små detaljer. Magnus pekar
gare och VD var det ett väl fungerande
på kranarna i taket och berättar att de
företag men han hade större visioner än så. Filosofin är att
blivit målade i samma färg, samt att de är märkta med en
om personalen mår bra går affärerna också bra. Personalen
färg som matchar färgen på maskinerna. Alla fundament till
måste vara med på tåget.
maskinerna är målade i samma färg och maskinerna i sig i
en annan färg. Det hela ser enhetligt, praktiskt och stilrent
Redan vid nomineringen till 2010 års ERGO-pris var det en
ut.
trevlig upp
levelse att besöka Alderholmens mekaniska.
– Det här gör att det blir lättare att hålla rent och att det
Lokalerna var ljusa och välstädade. Magnus Eklöfs vision om
ser snyggt ut. Det påverkar såväl oss som kunder och
en firma som mår bra, går bra och även ser bra ut fanns redan
leverantörer positivt, förklarar Magnus Eklöf.
då. Men förändring tar tid och man måste börja någonstans.
2010 hade stora verkstadshallen fräschats upp, man hade
Nu handlar förändringarna inte bara om investeringar och förbyggt ett eget gym och börjat involvera personalen i de olika
bättringar i lokalerna. Människorna är de samma, eller? Jo,
det är till stor del samma människor. Personalomsättningen
processerna.
är låg hos Alderholmens mekaniska. Personalen har utveckHösten 2012, när vi gör vårt besök, möts vi redan på gårdsplan
lats tillsammans med företaget genom att få möjligheten till
av Magnus Eklöf som presenterar oss för en ny delägare,
delaktighet. Det har lett till att personalen inte längre går och
Oskar Sannö. Han är ung och var vid vårt förra besök en av
väntar på att det ska komma något nytt från ”ledningen”
utan de kommer med egna förslag och initiativ.
de anställda. Nu har han tagit chansen att inte bara avancera i befattning utan även gått in som delägare. Inne i verk18
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I PRAKTIKEN
Om ett abetsliv i förändring

I GÖRNINGEN

Notiser om närlingsliv

HiG samordnar skogskluster
– Numera är de allra flesta överens om att högskolan och

näringslivet måste förbättra sin samverkan ytterligare.
Det krävs en ständig dialog om de framtida kompetensbehoven.
Detta fastslog Jan Moritz, VD för Ljungbergsfonden
och ordförande i styrgruppen för det skogsindustriella
klustret som finns sedan ett par år, när man de ingående
företagen och Högskolan i Gävle träffades i Ala Sågverk
i Ljusne strax söder om Söderhamn nyligen.
Högskolan i Gävle fungerar som sam
ordare för klustret.

Oskar Sannö visar oss deras EA-tavla. EA står för Effektivare

Alderholmens och tavlan är placerad väl synligt på ett ställe
där alla passerar.
– Vi har möten här kl 09.19 varje fredag. Då står vi här
och går igenom veckan. Har något kommit upp på listan
hanterar vi det tillsammans, säger Oskar Sannö.
Allt är dock inte perfekt.
– Vi är exempelvis inte kvalitetscertifierade, även om vi har
många rutiner på plats, säger Magnus Eklöf. Vidare är det
så kallade mätrummet inte iordningställt.
Vi får se rummet och Oskar Sannö visar kartongerna med
de nya hyllorna och skåpen som ännu inte är uppackade och
berättar om den nya mätutrustning man köpt. I en av
monteringslinjerna saknas idag lyfthjälpmedel, som behövs
sedan produkten blivit tyngre efter en omkonstruktion. Mon
teringen av fästen i taken är på gång.
– Vi jobbar på. Vi märker att vi är rätt ute på både kunder
och personal. Efter ERGO-priset har vi också fått en del
besök som vill se hur vi arbetar. Bland annat har Landstinget
varit här. Man kan ju undra vad de har att hämta hos en
liten mekanisk verkstad, säger Magnus Eklöf.
Alderholmens mekaniska arbetar vidare med sin arbetsmiljö och
ser tydligt kopplingen mellan god arbetsmiljö och goda affärer.

Representanter för närmare 20 företag och organisationer
deltog vid träffen och Jenny Törnquist var en av dem. Hon
är HR-chef vid Svenska Fönster och ingår också i styrgruppen. Företaget har totalt 700 medarbetare, varav 500
i Edsbyn, och är en av Hälsinglands absolut största privata arbetsgivare.
Även hon stryker under betydelsen av nära samverkan
med Högskolan i Gävle.
– Det är en väg att gå för att öka intresset för träteknik.
Vårt företag har visserligen ett gott rykte och för det
mesta går det att hitta lämpliga medarbetare, men kompetensutveckling i alla bemärkelser är nödvändig.

Ett av syftena med klustret är att öka intresset för utbildning riktad mot branschen. Ingenstans i landet är skogsindustrins andel av den totala industrin så stor som i
Gävleborg. Jenny Törnquist menar att många underskattar de krav som ställs på ”medarbetarna på golvet”.
– Du måste kunna betydligt
mer än att vända på en träbit.
Högteknologin har slagit igenom
på alla områden.
Anna Bäcklund, handläggare
vid Kontakttorget vid Högskolan
i Gävle, framhåller det viktiga
med studentnärvaro i industrin.
– Antalet examensarbeten med
anknytning till skogsindustrin
Anna Bäcklund
behöver öka från nuvarande
ungefär tio per år. Exjobben är positiva för båda parter.
För företagen är det välkommet att få in en person med
nya perspektiv och färska kunskaper. Samtidigt etablerar
studenten en viktig kontakt med näringslivet.

En tidning från Högskolan i Gävle • Nr 1 • December 2012

19

”De brukar tacka nej till
exjobbsförfrågningar,
men jag lovade att
vara självgående.”

Nya galg

”Lärarna sa att jag skulle
ta det lugnt, du har ju
hela helgen på dig…”

LÄROSPÅN
Aktuellt i grundutbildningen

ar för H&M som exjobb
– Jag jobbade så hårt med exjobbet och var
som i en bubbla. När de sa att det var jag
som skulle få stipendiet blev jag lite chockad
och trodde att de menade någon annan,
säger Chatrine Jonsson som i våras fick
Edsbyverkens stipendium för sitt exjobb,
Greenhanger, vid programmet för Design
och träteknik.
– Det var kul och en bekräftelse på att jag
gjort något bra, fortsätter hon.
Text: Anna Jansson Åkerson Foto: Joakim Helmbrant

C

hatrine Jonsson hade i god tid bestämt vad som skulle vara hennes examensarbete och hon hade hittat en
uppdragsgivare. Bara några dagar innan arbetet skulle lämnas in till lärarna hoppade företaget av.
– Då blev jag stressad och frustrerad. Lärarna sa att jag
skulle ta det lugnt, du har ju hela helgen på dig…
Chatrine Jonsson gick i affärer den helgen, var på dåligt
humör och blev ännu mer irriterad när hon fastnade med
väskan och kläderna i galgarna på H&M. Men det var där
idén kom, att galgarna borde kunna utformas på ett annat
sätt, både i utseende och med tanke på miljön.

I utbildningen hade Chatrine läst och provat på nya material

som till exempel Durapulp. Det är ett material av träfiber
med en tillsats av ett ämne som heter PLA och ser ut som
papper. Vid värmebehandling omformar det sig till ett plastliknande material, miljövänligt och nedbrytbart. Chatrine

Jonsson bestämde sig för att det var att utveckla galgar hon
skulle göra i sitt exjobb.
– Jag fick ett namn på H&M som jag skulle kontakta för
att fråga om de var intresserade av att jag utformade en ny
galge åt dem. Första gången jag skulle ringa personen var jag
så nervös, men det gick ju bra. De brukar tacka nej till exjobbsförfrågningar, men jag lovade att vara självgående och
inte ta för mycket tid. Då fick jag ett ja.
Kontakterna med H&M var intensiva per telefon och allra mest
mejl. Chatrine Jonsson upplevde att de visade stort engagemang och var snabba och positiva hela tiden när hon kom
med sina frågor.
Det är skogsbolaget Södra som har tagit fram materialet
Durapulp så Chatrine Jonsson fick även dem att engagera
sig i exjobbet.
– De tyckte det var bra att materialet testades, användes
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LÄROSPÅN
Aktuellt i grundutbildningen

och synliggjordes. Det är inte så känt av andra än dem som
jobbar inom området. Södra har bett att få en presentation
av arbetet, men det är ännu inte bestämt ett datum för det.
– Jag tycker att jag fick ett stort ansvar för att min idé blev
en produkt i samarbete med företagen. Jag lyssnade in vad
de ville ha ut av samarbetet. Att se min idé växa fram var
roligt. Jobbet var intensivt, snurrigt, stort men väldigt roligt att göra.
Både hon själv och företagen var imponerad av hur myck-

Så var det Edsbyverkens stipendium.
Motiveringen lyder:
” Ett examensprojekt med energi och personligt
engagemang från första dagen till sista plan
schen på slututställningen. Chatrine Jonsson
har mod att anta komplexa problem med mot
stridiga intressen. Föredömligt laborativt arbete
i verkstaden, på skissbordet och i samarbetet
med två globalt verkande storföretag”.

15 000 kronor var det värt tyckte
et hon hann med under de 15 veckorna uppgiften
företaget. Ann-Sofie Hartzén är

varade. Det är mycket hon har hunnit beakta i
dok
torand och lärare vid Design
arbetet och det menar hon är lärarnas föroch träteknik. Hon var handledare när
tjänst genom att de har ställt rätt frågor.
Chatrine Jonsson gjorde sitt arbete.
Resultatet har blivit en prototyp för
– Exjobbet låg i gränslandet till min
en galge som är vikt och pressad av ett
”Exjobbet låg i gräns
egen forskning om upplevelsen av nya
enda Durapulpark med H&M:s logotyp.
material där Durapulp var ett. Hur vi
Kroken ska vara i miljövänlig aluminilandet till min egen
upplever dessa material och hur de kan
um och är avtagbar så att den kan återforskning.”
användas är viktiga frågor. Jag hoppas att
användas. Sker inte det kan man i alla
min forskning leder till mer kunskap om
fall dela på galgen och sortera kroken
hur dessa material kan användas och till vad. Jag vill visa att
och resten av galgen för sig.
de har annat att ge än vad plast har.
På frågan om vilka råd hon ger till studenter som ska
göra sina examensuppgifter svarar hon att man ska vara ute
Ann-Sofie Hartzén har sin huvudhandledare på KTH och två
i god tid. Man ska tänka på att göra något som känns roligt
handledare på Innventia som är ett forskningsinstitut inom
och engagerande.
massa-, pappers- och förpackningsindustrin samt den gra– Jag har ju gjort det här för mig själv och kan använda
fiska branschen.
det i min portfolio.
Hon menar att Chatrine Jonssons exjobb var av hög kvaTill företagen ger hon rådet att bara ta emot en exjobbare om
litet då hon gjorde formen av galgen efter den kvalitet som
man har tid för det. Det ska också finnas ett engagemang och
materialet har. Pappersarken som sedan värms upp så det
en tanke med samarbetet även från företagets sida. Studenterna
blir plastliknande, kommer i ark och det har utnyttjats i och
vill inte känna sig i vägen och det uppskattas att få komma
med att Chatrine Jonsson har skapat galgen genom att forma
till företaget för att se hur det ser ut och hur man jobbar.
och vika ett ark. Inom ramen för exjobbet har det inte blivit
Använd mejl vid kontakterna, det betyder så mycket att få
tillfälle till att testa industriell produktion, däremot är det
snabba svar på frågorna.
trovärdigt och möjligt att den går att tillverka storskaligt.
Nu andas Chatrine Jonsson ut efter den intensiva våren
I rollen som handledare kopplade Ann-Sofie Hartzén ihop
och har fått en viss distans till utbildningen.
Chatrine Jonsson med sina kontakter på Södra och en annan
– Jag har lärt mig så otroligt mycket under de här åren.
av lärarna hade kontakter på H&M som kunde tillfrågas.
Det var en kreativ tid med skapande varje dag. Just nu vill
– Det är ju viktigt att vi lotsar studenterna till de kontakjag starta eget för att ägna mig åt produktutveckling åt olika
ter vi har vid projekt- och examensarbeten, berättar Annföretag.
Sofie Hartzén.
Vi andra får hålla utkik efter om och när H&M byter ut
plastgalgarna mot ett miljövänligare alternativ.
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Kamratgranskning ger
många plus
Nominerad till Augustpriset
– Det är jättekul och kom helt
oväntat! Så säger Sofia Malm
berg, tidigare student på Serieoch bildberättarprogrammet vid
HiG om att hon nominerats till
Augustpriset, kategorin Barn &
ungdom.
Sofia läste vid Högskolan i
Gävle 2010 och det examens
arbete hon då slutförde bestod
av tjugo sidor ur den bok som
nu nominerats, Elin under havet, utgiven av Rabén & Sjögren.
– Det var de sidor som jag gjorde för att sälja idén till förlaget
och som de nappade på. Där
efter färdigställde jag hela bo-

ken tillsammans med förlaget.
Boken handlar om Elin som
efter att ha sökt sig till en
idrottsförening blir sporrad av
en coach som visar sig ha helt
andra avsikter. Hon blir utnyttjad och flyr ner under havet.
Boken har betydligt mer bilder
än text varför den även kan
läsas av personer som har
sämre kunskaper i svenska.
Men den är även under översättning till norska och danska.
Augustgalan hålls 26 november.
– Bara att bli nominerad är en
stor ära, säger Sofia Malmberg.
Owl

Två lärare i företagsekonomi
vid Högskolan i Gävle –
Pär Vilhelmson och Tomas
Källquist – har undersökt
kamratgranskning som en
väg till fördjupat lärande vid
hemtentamen.
Idén är att om studenterna
genom kamratgranskning blir
mer insatta i att bedöma
andra studenters arbeten, så
kanske det skulle kunna leda
till att lärprocessen hålls vid
liv och studenterna är öppna
för ett fortsatt lärande en
längre period.
De två lärarna har länge upplevt examinationsmomentet
vid hemtentamen som otillfredsställande. Studenterna
har lagt ner mycket tid på
att forma sina svar i hemten-

tamen och läraren har lagt
mycket tid på att läsa, be
döma och forma feedback.
Den arbetstid en lärare lägger
på att ge feedback står inte i
någon rimlig proportion till
vad studenterna får ut av
den. Det blir en kraftig obalans mellan lärarinsats och
studentens nytta.
– Vi som lärare får oändligt
med information från studenternas arbeten, men de får i
sin tur två rader tillbaka från
oss, och det blir väldigt opersonligt, säger Tomas Källquist.

Trivs bäst i
öppna landskap?

Om lärarens
bästa redskap

Öppna kontorslandskap har negativ
inverkan på anställdas arbetsinsats,
såväl på motivation som på prestation. Det visar Helena Jahnckes doktorsavhandling som nyligen lades
fram; Cognitive Performance and
Restoartion in Open-Plan Office Noice.
Helena Jahncke är knuten till Centrum
för Belastningsskadeforskning vid
Högskolan i Gävle.

Hur beter sig egentligen de lärare
som lyckas nå alla elever, även de
som andra lärare misslyckas med att
nå? Det är vad Anneli Frelin, lektor i
didaktik vid Akademin för utbildning
och ekonomi vid Högskolan i Gävle,
försöker klargöra i denna bok. Hennes
slutsats är att deras framgång beror
på ett medvetet relationsarbete.
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iffen ven som piskrapp över
Ballroom, Los Angeles. Ungdomarna på
dansgolvet. Den unisona fick allt
östkusten hade under hösten kunnat
jag tidigare hört att blekna. Att
höra Goodman i program nattetid.
det finns sån här musik; tanken korsade
Palomar följde en strikt color policy så
min hjärna. Skivspelarnas fadda försök
det var för ofey, det unga vita USA, som
framstod fullkomligt. På Furuviks
swingen då slog igenom. Goodmans
bok bestod av flera år gamla arrangepianostol sken William som en sol, han
mang från afroamerikaälskade alla. Det minimanen Fletcher Smack
listiska pianospelet i det
hårt svängande bandet ha- ”De andades samma Hendersons penna.
Musik som det vita New
de gett Basie det stående
tankar, drevs av
York nattetid åkt upp till
epitetet Count. Musik i fyrimprovisationens
Harlem för att få höra,
tio år, ibland fyra, fem, sex
på exklusiva (vita) ställen
nätter i veckan, de var
fjäderverk.”
som Cotton Club, där
proffs, de bästa. De andaEllington stod för djungelmusiken eller
des samma tankar, drevs av improvisaså smög de sej in på Savoy.
tionens fjäderverk.

E-post till redaktionen
owl@hig.se

Vid sidan av standards, kunde Count
med några toner ge pulsen, en rytm, och
så, en kort enkel melodislinga som sektionerna tog över, bollade, och solisterna stilisera, tryggt vilande i knäet på
rytmsektionen där Basie basade.
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Basies band hade sina rötter i sägnernas
värld. Som den söndagskväll 1938 då
de delade scen på Savoy Ballroom med
Chick Webbs band för den Battle of
Swing som orsakade lapp på luckan.
Hundratals blev kvar ute på Lenox
Avenue, fyratusen lyckliga trängdes inne
på the track. Webb, Harlems hjälte, hade publiken i sin hand, kände vad de
ville ha, växelverkade med de dansande,
formen förädlades.
Inspirerande varandra.

Swingen, jazzens supernova, exploderade 21 augusti 1935 när Benny King of
Swing Goodman gästspelade i Palomar

Swingdansarna bar på två arv, ett afrikanskt och ett europeiskt. Det europeiska, strikt; schottis, polka, vals. Det
afrikanska där alla dansade, alltid, fast
oftast män för sej och kvinnor för sej
ackompanjerande av trummor.
Trummor som förbjöds i Louisiana men
ersattes delvis av hoofers på
Congo Square, en fristad
för slavarnas dans på söndagar, en turistattraktion
i utkanten av Storyville,
New Orleans. Storyville, de
av Sidney Story legaliserade
kvarteren som likt
Barbary Coast i San
Francisco blev smältdeglar för musik och
dans, i södern ersatta
av juke joints.
Intresset för andra. Mötet.
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