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Hongkong i miniformat på Brynäs
Hur planerar man en stadsbebyggelse för att få bästa möjliga ventilation men minsta möjliga obehag av vindarna?
Det ska professor Mats Sandberg med hjälp av ytterligare
forskare försöka ta reda på.
– Vi försöker dels ta reda var
gränsen går mellan bra vindar
och dåliga vindar, dels ska vi
samla data för att kunna kalibrera ett simuleringsprogram,
säger Mats Sandberg.
Till hjälp i undersökningarna har han haft Hang Jian
som byggt en modell av sin
hemstad, Hongkong, i labora-

toriets vindtunnel på Brynäs.
Med hjälp av mycket känsliga
sensorer mäts förändringar i
lufttrycket på hundratals punkter i markplanet.
Sidan 4 och 5
Bilden: Hang Jian placerar ut
huskropparna exakt som de står i
verkligheten.

Tapetrummets hemlighet
Vi kan tacka löjtnant Arborén
för det vackra sköldarna i
Tapetrummet. Utan han nödlögn och snabba ingripande
hade de med största sannolikhet skattat åt förgängelsen
i en husrivning i Mohed på
50-talet.

– Då var man inte särskilt villig
att spara något, berättar konstvetaren Lars Nylander som
skriver en bok om konstnären
själv, Fredrik Blombergsson.
Läs hur det hela gick till.
Sidan 6 och 7

Samverksansutmärkelsen till Bengt Söderhäll
Bengt Söderhäll (bilden)
är en välkänd person, inte
minst för bildandet av Stig
Dagermansällskapet och
tillhörande årliga pris.
Men han är även aktivist när
det gäller entreprenörskap. Så
aktiv att han fått årets Samverkansutmärkelse.

"Han har medverkat till att
entreprenöriellt tänkande skall
få större rum vid högskolan,
särskilt inom lärarutbildningen
och skolverksamheten i länet",
sade Kontaktrådets ordförande,
landshövding Christer Eirefelt,
och överlämnade blommor och
50 000 kronor.
Sidan 3
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Samverkan och entreprenörskap
Varför finns Högskolan i Gävle? Vad berättigar sjuhundra
personers tillsvidareanställning
vid Högskolan och att staten
skall betala uppåt en halv miljard varje år för verksamheten?
Medborgarna har behov av högre utbildning för sin personliga
utveckling och för sina möjligheter på arbetsmarknaden. Näringsliv och samhälle behöver
välutbildad arbetskraft. Det
behövs idéer och arbetskraft
för nytt företagande och för
företagsutveckling i regionen
– något som kräver både forskning och utbildning. Högskolan
berättigande är att uppfylla dessa behov och speciellt då i vår
egen region.
För några år sedan talades det
mycket om ”tredje uppgiften”
som en nyhet, men för högskolor av vår typ är samverkan –
och har alltid varit - en naturlig
del av verksamheten. Hur skulle
vi kunna utbilda sjuksköterskor
utan praktikplatser i landsting
och kommuner? Hur skulle vi
kunna utbilda lärare utan nära
kontakt med kommunernas skolor? Hur skulle vi kunna utbilda
ingenjörer och ekonomer utan
goda kontakter med företag och
samhällsinstitutioner? Jag skall
inte fortsätta med en omfattande
katalog över Högskolans många
kontakter med omgivningen
utan nöjer mig med att ge några
exempel på aktuella utvecklingsinsatser.
Något som berör hela Högskolan är en utveckling av entreprenörstänkande i vid mening,
både bland lärare och bland studenter, helt i linje med Högskolans mål. I det sammanhanget
vill jag gärna nämna årets pristagare som bästa samverkande

nomer för första gången haft en
gemensam arbetsmarknadsdag;
en stor succé med rekorddeltagande från företagen. Ett lovvärt initiativ är att humanisterna
för första gången ordnar en Kultur- och mediemässa i början av
maj.

Rektor Leif Svensson

lärare: Bengt Söderhäll från Pinstitutionen. Kontaktrådet gav
honom det välförtjänta priset
för hans arbete med entreprenörskap i lärarutbildningen.
I den projektbaserade ingenjörsutbildningen spelar företagskontakterna en stor och
viktig roll. För ekonomerna är
den näringslivsanknutna utbildningen, NU, en motsvarighet.
Diskussioner om en så kallad
COOP-utbildning, enligt modellen från Högskolan Väst, har
inletts. Det nya utbildningsprogrammet Kulturentreprenörskap
har omsorgsfullt förankrats
bland företag och institutioner.
En viktig del av förarbetet inför socionomutbildningen, som
startar i höst, har varit att skaffa
fram praktikplatser hos landsting och kommuner.
Arbetsmarknadsdagarna, föredömligt arrangerade av studentföreningarna, ger utmärkta
tillfällen till kontakter. Under
läsåret har teknologer och eko-

Drivhuset och Teknikparken
spelar en viktig roll för Högskolans samverkan, både för
företagskontakter och för att
befordra entreprenörskapstänkandet. Idén om en ”humanpark” har förts fram, bland
annat från V-institutionen. Det
skall bli intressant att se vart
den diskussionen kan leda. En
långt gången dialog om att utveckla förutsättningarna för ett
gemensamt innovationssystem
för Gävleborgs län – möjligen
ett holdingbolag - pågår med
Högskolan som en samordnande part.
På forskningssidan finns det
många exempel på samverkan GIS-institutet och Centrum för
radiomätteknik för att bara ta ett
par. Professurerna i entreprenörskap och innovation, generöst
bekostade av Sparbanksstiftelsen i Söderhamn, bör också
nämnas. Tillsammans innebär
de ett kraftcentrum för utveckling i Söderhamn under ledning
av professorerna Lars-Torsten
Eriksson och Lars Bengtsson.
Som en gemensam punkt för
det kommande året föreslår jag
att vi alla lägger speciell vikt
vid utvecklingen av samverkan
och entreprenörskap och inte
minst vid utveckling av uppdragsutbildningen. Den utgör
en viktig del av samverkan men
ger också en möjlighet att öka
institutionernas intäkter.

Och priset går till – Bengt Söderhäll
Bengt Söderhäll, (bilden),
heter
den
stolte mottagaren av
årets samverkansutmärkelse.
Han fick den 8
mars ta emot
ett arbetsstipendium på
50 000 kronor av kontaktrådets
ordförande,
landshövding Christer
Eirefelt.
Det var sjätte
året som samverkansutmärkelsen delades ut och i år som avslutning på NU!-dagarna.
För att tilldelas utmärkelsen
ska man under de två senaste
åren ha gjort särskilt goda eller
nyskapande insatser för att utveckla samverkan inom grund-

läste Bengt upp en av sina
många fantastiska berättelser.
Under rubriken Pannkaka på
onsdagar växte en självupplevd
berättelse fram om hur han som
barn serverades pannkakor på
onsdagar när hushållskassan gapade tom. Det var på den tiden
när arbetarna fick löning varannan onsdag. En vacker liten
berättelse om hur hans mamma
vände vardagens kamp till fest
för den tioårige Bengt.
Humanist och entreprenör

utbildning eller forskning.
Bengt som till vardags är
universitetsadjunkt i didaktik
vid högskolan får utmärkelsen
bland annat för sitt arbete med
att få in ett entreprenöriellt tänkande i lärarutbildningen.
I samband med utdelningen

Kontaktrådets hela motivering
lyder:
”Bengt Söderhäll har ett
starkt personligt engagemang
för högskolans samverkan med
omgivande samhälle. Han är
humanist och startade 1987 Stig
Dagermansällskapet som han är
ordförande för sedan dess. Han
har vidare på ett inspirerande
sätt deltagit i en mängd utåtriktade aktiviteter tillsammans

med studenter, lärare, företag
och allmänhet.
Han har, som universitetsadjunkt i didaktik, uppfattat samhällets ambition att stärka företagande och ungdomars intresse
för entreprenörskap som bl a
kommer till uttryck i projektet
Entré – företagsamhetens trappa. Han har medverkat till att
entreprenöriellt tänkande skall
få större rum vid högskolan,
särskilt inom lärarutbildningen
och skolverksamheten i länet.
Ett viktigt och nyskapande resultat av Söderhälls insatser är
kursen Didaktik: Entreprenörskap i skolan efter önskemål
från yrkesverksamma lärare och
lärarstudenter i länet.”

Maria Åstrand Swenneke
Kontakttorget

NU !-dagarna – samverkan och kaustiksoda
Vad är samverkan egentligen? Hur kan ett samarbete
se ut mellan en högskola och
ett företag?
Vad sjutton står NU! för?
Och vad händer om man äter
kaustiksoda? Dessa frågor och
många fler fick deltagarna under
premiären för NU!-dagarna vid
högskolan svar på.
Ett 70-tal personer från vår högskola, andra lärosäten, företag,
kommuner, organisationer och
studenter deltog under NU!-dagarna som pågick från lunch till
lunch den 7-8 mars.

NU! som står för Näringslivsoch arbetsintegrerad utbildning
sprider sig sakta men säkert till
fler och fler utbildningar inom
högskolan. Tanken är att så
många studenter som möjligt
redan under studietiden ska få
kontakt med arbetslivet genom
fadderföretag. Syftet med NU!dagarna var dels att sprida informationen om vad NU! är och
dels att visa upp goda exempel
på samverkan både vid vår högskola och andra lärosäten.
Från Örebro universitet fanns
Leona Axelsson med och berättade om hur de med stor fram-

gång arbetat med mentorskap
för sina studenter under tio år.
Företaget Magoo från Söderhamn med Anders Törnqvist i
spetsen visade upp produktvisualiseringens möjligheter.
Åt kaustiksoda
Högskolans professor Claes
Beckman berättade om forskningen kring radiomätteknik och
Elisabeth Hansson från näringslivsavdelningen vid Sandvikens
kommun gjorde en dragning om
projektet Framför, där studenter
hjälper till att utse Gästriklands

50 mest framgångsrika företag.
Moderator för NU!-dagarna var
journalisten Anna-Karin Ferm
och ett bejublat framträdande
med en stor portion humor som
inledning stod Niklas Folkegård
från gycklagruppen Vazir för.
Niklas åt kaustiksoda, hällde
Tabascosås i ögat och berättade
på sitt alldeles egna vis hur man
som företag kan dra nytta av en
student från högskolan.
Ambitionen är att NU!-dagarna ska vara ett årligt återkommande evenemang.

Maria Åstrand Swenneke
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Gästforskaren Hang Jian undersöker
Hongkongs vindar i BMG:s vindtunnel

ning och olika vindhastighet.
– Visserligen kan vinden
komma från olika håll mot en
stad, men det finns alltid en
övervägande riktning, berättar
Mats Sandberg.
För Hongkongs del kommer
den mestadels från två håll. Dels
följer den vattenytan från öster,
dels kommer den från nordväst
och följer de breda trafikstråken
mot sundet.
Det kan låta enkelt, men hur
vindarna beter sig i olika miljöer är en mycket komplex vetenskap. Till exempel kan vinden
blåsa åt motsatta håll samtidigt
längs en stadsgata vilket väl alla
har upplevt. Men den kan även
blåsa uppåt vilket blir följden
när två sidovindar möts.

Professor Mats Sandberg har tidigare mest forskat om inomhusventilation. Nu har han tagit steget ut genom dörren och
den enda egentliga skillnaden han såg var avsaknaden av
tak. Annars är likheterna slående, även för vår hälsa. Hans
idé med projektet Compact cities in the North – Wind climate
and ventilation, förutsäger en förtätning av stadsmiljöerna.
Men vad innebär detta för klimatet i stadskärnorna och vad kan
vi göra för att maximera ventilationen och samtidigt undvika
obehaglig blåst?
Kompakta städer ses av många
planerare som ett ideal. I sydliga länder ger byggnadernas
skugga svalka. I nordligare och
kallare områden kan täta städer
i stället mota kylan och höja
temperaturen.
Men ju kompaktare en stadsbebyggelse är, desto svårare har
vinden att effektivt ventilera
markzonen där människor vistas från bilavgaser och andra
föroreningar.
– Vi vill ha svar på frågan
vilka typiska samband som
finns mellan hustäthet, ventilationseffekt och vindhastighet.
Försök i vindtunnel kan hjälpa
oss att finna den bästa utformningen av städer med tanke på
byggnaders höjd och placering,
både vad gäller "skyline" det

vill säga silhuetten från sidan,
och områdets utformning sedd
uppifrån.
Med tester i vindtunneln på
Institutionen för teknik och
byggd miljö, ITB, på Brynäs i
Gävle, ska forskarna samla data
för att kunna kalibrera ett simuleringsprogram, Computational
Fluid Dynamics, CFD.
– Med hjälp av denna unika
simuleringsmodell, som vi utarbetat i samarbete med universitetet i Hongkong, har vi
en snabb och pålitlig metod
som gör det möjligt att studera
många och komplexa miljöer.
Under sex månader har Hang
Jian från Kina arbetat med en
modell av det centrala Hongkong i nämnda vindtunnel.

Ove Wall

– Det finns alltid en vindriktning som överväger i städer. Med kunskap hur
den rör sig mellan byggnader och längs vägar kan vi veta var och hur man
ska bygga och anlägga trafikstråk för att få optimal ventilering av miljön
utan att vinden blir obehaglig för människan, säger professor Mats Sandberg som leder projektet.

Staden som ett nätverk av kommuniserande kärl
Tjugosjuårige Hang Jian tittar ut genom fönstret på den
femtongradiga kylan och gillar vad han ser. Snödrivorna
på taket av ITB:s laboratorium på Brynäs är formade av
vindarna. Varje stad har vindar som till övervägande del året
om kommer från samma håll. Detta ger varje stad sitt eget
klimat. Men det betyder också att varje stad borde ha sin
egen utformning, sin egen horisontlinje och sina noggrannt
valda trafikstråk. Helt enkelt borde det finnas en metod att
finna varje stads optimala utformning.
Vad som krävs är tillförlitliga data som ska kunna appliceras på varje tänkbar stad. Det är det Hang Jian försökt att
ta reda på de senaste fem månaderna i Gävle. Han har
byggt en modell av Hongkongs centrala delar i Byggd Miljö
i Gävles, BMG:s, vindtunnel.
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Anledningen till att Hang Jian
befunnit sig i just Gävle är
i grunden att hans kinesiske
handledare för över tio år sedan
själv forskade vid BMG.
– Det var så jag kom i kontakt
med professor Sandberg. Här
finns utmärkta möjligheter för
mig att utföra mina experiment.
I vindtunneln kan jag göra testerna så många gånger jag vill,
berättar han.
Vindtunneln består av ett avlångt rektangulärt "rum". I mit-

ten, på en roterbar skiva, finns
själva mätelektroniken infälld
i en metallplatta, fyra hundra
knappt synbara hål och i varje
hål en tryckkänslig censor.
På metallplattan har Hang
Jian med små klotsar i olika
former och storlekar skapat en
modell av Hongkongs centrala
parti som med sin speciella utformning är särskilt spännande
att undersöka.
Staden ligger norr och söder
om ett havssund. Den södra

Gästforskaren Hang Jian från The Hongkong University har under fem månader i BMG:s vindtunnel på Brynäs
tagit reda på fakta om luftcirkulationen i sin hemstad.

delen ligger på en ö med berg
i söder. Här finns slingrande vägar. Den norra delen ligger på
fastlandet och har långa breda
och raka vägar och mycket tät
bebyggelse bestående av höga
långsmala hus. Mellan dessa
stadsdelar ligger ett sund som

bildar en östvästlig "ränna", där
vinden inte har något motstånd.
Klotsarna placeras exakt efter
en tunn blyertskarta direkt på
metallplattan, så som byggnaderna i centrala Hongkong står.
Med fläktar sätts luften i rörelse, vindhastigheten är ned-

skalad för att motsvara byggnadernas storlek. Genom att rotera
vridplattan kan vind från samtliga väderstreck simuleras.
De fyra hundra censorerna
mäter kontinuerligt av lufttrycket och dess förändringar i
markplanet vid olika vindrikt-

Nu byggs det inte särskilt
många helt nya städer. Det
byggs heller inte många nya
förstäder. Däremot förtätas
central bebyggelse då det anses
vara både kostnads- och energieffektivt. Enligt Mats Sandberg
kan denna förtätning i nordliga
länder som Sverige komma att
öka i och med att växthuseffekten skapar ett mer välkomnande
klimat. Det händer även ganska
ofta att nya trafikstråk planeras
och byggs.
– Med hjälp av de här metoderna kan man till exempel
finna områden med dålig luftgenomströmning som absolut inte
lämpar sig för tät trafik, säger
Mats Sandberg.
I forskningsprojektet deltar
förutom Sandberg och Jian också Ulla Westerberg som forskar
om klimat i stadsmiljö samt
Håkan Nilsson vars område är
termisk komfort, hur människan
upplever vind och temperatur.
Forskningsingenjör är Elisabeth
Linden.
Nu söker man kontakt med
GIS-forskare inom HiG som
kan beräkna viktiga parametrar
av betydelse för luftströmningar
i städer.

Ove Wall
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Tacka den lögnaktige löjtnanten
för sköldarna i Tapetrummet
Inte bara anställda har beundrat de fyra vackra målade
sköldarna i HiG:s paradsal,
Tapetrummet. Betydligt färre
känner till den lögn som är
anledningen till att de finns
där.
På den tid då Hälsinge regement
låg i Mohed i Hälsingland beslöt officerskåren i mitten av
1800-talet om en utsmyckning
i officersmatsalen till tidigare
kollegers ära. Beställningen
gick till hälsinglandskonstnären Svante Alfred Blombergsson (1810–1875), en konstnär
tämligen förbisedd av konstnärskollektivet, trots studier vid
Konstakademin, men desto mer
älskad av småborgerligheten
och kyrkans företrädare.

Fann sig och ljög
Och här kommer det avgörande
orsaken till att de pryder Tapetrummet på Kungsbäck. Arborén blåljög och sa att tapeterna
redan var nedtagna för frakt till
Gävle.
Medan major von Malmborg
såg att han kommit för sent med
sitt meddelande, skred Arborén
till verket och slet en hel eftermiddag för att försiktigt skära
loss tapeterna och därefter emballera och framta till järnvägsstationen en halvmil bort.

Altartavlor
Han har målat mängder av altartavlor i de hälsingska kyrkorna.
Han var litograf och tryckte
bland annat modeplanscher till
konfektionsbranschen.
Som
konstnär ägnade han sig gärna
åt naturmotiv med stark romantisk ton och utpräglad teknisk
färdighet.

Tapeter i Kungsbäcken
Omkring 1909 blev sköldarna
åter uppmonterade i sin nya
omgivning, med nya kolonner
och dörröverstycken gjorda
av målarmästare Sixten Freijdenfelt. Men inte alla. Målarmästare Freijdenfelt berättade
i Kungl. Hälsinge Regementes
kamratförenings årsblad "Bocken" 1948 att överblivna tapeter
länge låg nedslängda i Kungsbäcken intill regementet/Högskolan.

Varje sköld en hyllning
Någon gång under 1860-talet
utförde han ett antal sköldmålningar i olja på duk. Dessa
monterades därefter upp på väggarna mellan målade kolonner.
Tillsammans gav de en väldig
tyngd åt paviljongen. Varje
sköld var en hyllning till någon
officerskollega med uppgifter
om namn, grad, tid och plats
för de slag som denne utkämpat
och anfört.
Regementet hade funnits i
Mohed sedan 1689 men i bör-
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jan av 1900-talet beslutades om
flyttning till Gävle och Kungsbäck.
Byggnaderna skulle säljas
och löjtnant Olof Arborén förslog att målningarna skulle
monteras ned och fraktas med
till Gävle. Arborén var chef för
förflyttningen. Men så blev han
kontaktad av major Otto von
Malmborg som var ordförande
i kassadirektionen. Denne meddelade att målningarna, tapeterna, inte skulle tas ned eftersom
de ingick i försäljningen av fastigheten de fanns i.

Texten lydersom följer och den ibland otvungna stavningen är autentiskt:

Trettio åriga kriget, Czarnowa den 6 sept. 1655, Warschau den 18–20 juli 1656, Fredriks
udde de 27 oct 1657, Stora Bält den 12 februari 1658, Köpenhanm den 11 febr 1659. Öfversten Baron Carl Sparre.

Sannolikt förstörda
En person som känner till denna
historia och som hjälpt till med
uppgifter är Lars Nylander vid

Hälsinglands museum. Han
tycker att nödlögnen var rena
försynen.
– Hade inte detta hänt hade
tapeterna med all sannolikhet
förstörts då byggnaderna i Mohed revs på femtio- och sextiotalet. Då var man inte särskilt
villiga att spara något.
Forskat i tio år
Lars har i tio års tid på sin fritid
forskat om konstnären Alfred
Blombergsson. Resultatet av
forskningen, som han nu åker
runt och dokumenterar, ska bli
en stor bok utgiven Hälsinglands muséums förlag.
– Blombergsson var hela
Hälsinglands konstnär, målade
gårdar, porträtt, romantiska
naturscenerier och stadsbilder,
ett slags dokumentärist innan
kameran tog över, berättar han.
Dessutom anlitades han flitigt
för att måla altartavlor i många
av landskapets kyrkor. Den
gävleborna närmast belägna är
Hamrånge kyrka.
Konstföreläsare

Svante Alfred Blombergsson (1810–1875) var Hälsinglands landskapsmålare. Man skulle även kunna
kalla honom historiebeskrivare då åtskilligt av hans

Blomgrensson arbetade också
som kringresande konstföreläsare.
– Han åkte runt med en föreläsningsserie och hade då med
sig mellan 40 och 50 rullar med
konstverk. Han hade helt enkelt
målat av de verk som han föreläste om.
Själv blev han aldrig betraktad som någon "stor" målare
av konstvärlden och lät sin livs
gärning klinga av tillbaka i Söderhamn i februari 1875.
Lurar lätt ögat
Vid Högskolan i Gävle kommer han väl ändå att höra till
de stora. Där består hans värde
och växer för varje gång man
tar en närmare titt på de illuso-

produktion var nästan dokumentär om än romantisk.
Han målade lika gärna industrier som naturvyer och lät
ofta placera in människor i motiven. I en målning har han
målat sig själv åkandes skridskor på havsisen utanför

Stugsund i Söderhamn

midsommardagen

1867(!). Men

han var även flitigt anlitad som målare av altartavlor

Hanebo, Alfta, Arbrå, Undersvik, BjurNorrbo, Bergsjö, Ilsbo och Rogsta kyrkor.

vilka kan ses i
åker,

riska målningarna i Tapetrummet. Där är det inte bara hans
sköldar som drar till sig uppmärksamheten. Ritningarna till
de omgivande målningarna, de
målade dörröverstyckena och
pilastrarna som även på endast
några decimeters avstånd fortfarande ser helt tredimentionella
ut utfördes av gävledekoratören Karl Sjöström och målades

mycket skickligt.
Skriften från 1948 berättar att
Kung Gustaf V då han besökte
Kungsbäck blev mycket imponerad av målningarna och sa sig
inte ha sett något så makalöst
någon annanstans.
Tapetrummet är inte längre
matsal. Det avnänds i dag endast vid speciella tillfällen.

Ove Wall
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Livligt utbyte som motor för forskningen i Umeå
Det är en ständig rörelse och
ett livligt utbyte mellan forskare från hela världen inom
Centrum för belastningsskadeforskning, CBF. Detta
samspel är en av motorerna
och drivkrafterna i forskningsarbetet.
Att forskningen håller hög
kvalitet är ett grundläggande
kriterier för en stark och framstående forskningsmiljö. Ett
levande samspel med andra
forskningsmiljöer nationellt
och internationellt är en förutsättning för att säkra kvaliteten.
– Det här samspelet har flera
funktioner, säger Svend Erik
Mathiassen, forskningschef
vid CBF. Dels blir forskningen
bättre när idéer, metoder och
resultat diskuteras med experter utanför den egna gruppen.
Dels finns det projekt som är så
omfattande vad gäller arbetsinsats eller krav på tvärvetenskap
att gruppens egna resurser inte
räcker till.
– Ett brett nätverk och ett rikt
samarbete är dessutom ett viktigt sätt att bli synlig, och det i
sin tur är egentligen lika avgörande för en forskargrupp som
för vilket företag som helst, säger Svend Erik Mathiassen.
13 forskningsfält
Framgångsrik forskning bygger på att gruppen hittar sin
nisch som man, bl.a. genom
väl valda samarbeten, blir särskilt bra på. CBF har valt ut 13
forskningsfält utifrån vad som
är relevant att forska på, vilket nyhetsvärde forskningen
har och hur väl den stämmer
överens med CBFs egen kompetens.
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All forskning inom CBF
under de närmaste åren kommer att ligga inom dessa fält.
De rör frågor om mekanismerna bakom belastningsskador, hur man kan behandla belastningsskadade, och
vilka förebyggande insatser
som är verksamma.

HiG:s samarbete med Kina
tätnar och fördjupas. I mitten
av mars reste en delelagtion
till Jilin Universitys nyetablerade college, Zhuhai College,
i Hongkong-området. Där ska
planerna för det gemensamma institutet för studier och
näringslivsutbyte ta fastare
form liksom de redan avtalade utbildningarna på kandidat- och magisternivå.

Norskt besök
I början av mars gästades
CBF av Bo Veiersted från
Statens Arbeidsmiljøinstitutt
i Oslo. Främsta syftet var att
diskutera just studier av frisörer, som även gruppen i Oslo
håller på med. Bo Veiersted
är yrkesmedicinare med cirka 20 års bakgrund i belastningsforskning. De frisörstudier Veiersted har arbetat med
fokuserar på sambanden mellan belastning och smärta och
syftar bl a till att hitta arbetstekniker som minskar risken

Forskningschef Svend Erik Mattiasen understryker vikten av forskarutbyte.

för besvär.
Samarbetet mellan CBF och
gruppen i Oslo går ut på att ta
fram gemensamma metoder för
att värdera belastningen, så att
forskningsresultaten i de två
grupperna går att jämföra och
väga samman.

Lena Åminne

Frisörstudier
Ett annat projekt
handlar om kost-

nadseffektiva strategier för insamling
och bearbetning av
belastningsdata i
arbetslivet.

Sam-

arbetspartners är

Träning för
nacken
Vid CBF är det flera projekt som har utvecklats tillsammans med andra forskargrupper.
Ett exempel är MirrorBall, ett projekt med
samarbetspartners i Brisbane i Australien.
Det handlar om aktiveringsmönster hos
nackmusklerna vid träning av nackens koordination.
Projektledaren Mats Djupsjöbacka och doktoranden Ulrik Röijezon ska undersöka hur
djupa och ytliga nackmuskler används efter
träning med en alldeles nyutvecklad träningsmetod.

Till Kina – för att inviga gemensamt institut

En pilotstudie har visat lovande
resultat av träningen för personer med långvariga nackbesvär, bl a bestående positiva
effekter efter sex månader vad gäller självupplevd hälsa, funktion och rörelserädsla.

bland andra Yrkesmedicin och

SjukUmeå

gymnastik vid
universitet.

Svend Erik Mathiassen är projektledare
och

Per Liv, dokto-

rand, har samlat in

data genom att filma
och mäta arbetsställningar hos

25 frisörer i deras
arbete. Syftet är bla
att titta på kvaliteten i bedömningarna
av filmat data; hur

samstämmiga bedömningar gör två olika
personer som bedömer samma film?

Jilin University är ett av Kinas
störst med omkring 100 000
studenter. Samarbetet har hittills utmynnat i många utbytesstudenter, fyrtio under detta
läsår från hela Kina. Betydligt
färre härifrån. Ett förhållande
som väntas jämnas ut en aning
då centret börjat fungera.
– Det kommer att gör det lät�tare för våra egna studenter att
arbeta, kanske med sina exa-

mensarbeten, i Kina. Det rör sig
om en annan kultur än här och
stöd kan behövas, säger prorektor Bo Malmström, en av de
ditresande.
Men centret kommer även att
vara en knutpunkt mellan företag i vårt län och med kinesiskt
näringsliv. Detta ses som viktigt
då konkurrensen om kontakterna i Kina är angelägna även för
andra lärosäten.

Från Högskolans sida deltar
nämnda Bo Malmström, Bengt
Eriksson, prefekt på Institutionen för teknik och byggd miljö,
Anders Berggren från Kontakttorget, Dr Ming Zhao, lektor i
industriell ekonomi och Kristina
Haesert, ansvarig för Internationella sekretariatet, samt Gävles
kommundirektör Göran Arnell.
Högaktuellt återkommer till
invigningen i nästa nummer.

Högskolan i Gävle i presentförpackning
Sommaren 2006 tog flygfotografen Lars Bygdemark en tur över Kungsbäcksområdet. Resultatet
av flygningen finns nu att
köpa.
Lars Bygdemark har givit
ut flera uppmärksammade
böcker med bilder från luften. Om hans fotografier av
HiG ska ses som naturbilder
kan väl diskuteras. Vackra är
de hur som helst.
Högskolan har köpt in sju
olika bilder. Dessa finns att
beställa, i hög kvalitet gjorda
på halvmatt skyddslaminerat
fotopapper och inramade i
matt silverram. Förstoringen
görs i fotoateljé och formatet
är liggande 50x70 cm.
Priset är 700 kronor per
styck. Vid beställning av fler
sjunker detta.
De olika bilderna finns för
visning i korridoren utanför
21:319 i Oden. Där finns
också beställningsmöjligheter.

Högaktuellt



Alla UR-program lagras
på gävleservern
En ny dataserver surrar vid
HiG. Det är Utbildnignsradion, UR, som tagit hjälp av
HiG för att lagra och göra
tillgängliga alla sina program.
För närvarande finns över tre
tusen program tillgängliga för
de lärosäten som hittills slutit
avtal med UR Online.
Utbildningsradion, UR, föddes för snart åttio år sedan.
Då skickades den allra första
svenska skolradiosändningen
ut i etern för att landa på Norra
Latin i Stockholm. AV-centralerna föddes 1960. Där kunde
bandade program lånas av skolor. Televisionen började utnyttjas i utbildningssyfte 1961
och 2004 lanserades den första
digitala kunskapskanalen.
Allt tillgängligt
Nästa stora steg inträffar nu då
UR:s samrtliga program sparas
på en dataserver vid HiG och
görs tillgängliga vid valfri tidpunkt för de lärosäten som slutit avtal om deltagande. Femton
tusen kronor kostar en anslutning och årsavgiften ligger på
tio tusen kronor.
– För närvarande ligger 3 200
program tillgängliga härifrån
och varje vecka tillkommer nya,
berättar Mats Brenner som är
HiG:s representant för det gemensamma projektet, och den
som sköter samarbetets hemsida.
Aktivitet och kontakter
Att det blev just HiG som utsågs
till att härbergera allt berodde
inte minst på att man här varit
mycket aktiv i Nätuniversitetet,
NU, som är en samlingsportal
för distansstudier vid 35 svens-
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ka högskolor och universitet.
– Det har skapat många kontakter och vi hade redan en utvecklad digital infrastruktur.
Servern består av två olika
delar. UR Online, är till för
UR-produktionerna. Den andra
har namnet Dela lika, och där
är det meningen att material
producerat av medverkande
lärosäten ska publiceras och
bytas.
Lär av varandra
– Här finns också ett pedagogiskt tänkande då lärosäten som
tidigare inte gjort något filmmaterial kan lära sig av dem som
vet hur det går till.
Servern administreras av
Creative Media Lab, CML,
som är N-institutionens projekt
för utbildning, forskning och
nytänkande på det datavetenskapliga området.

Ove Wall

Sopkostnaden
halverades
Kostnaden för sophämtning vid HiG har minskat
från 457 350 kr år 2005
till 220 332 kr år 2006.
Bland annat detta står att
läsa i HiG:s redovisning
till Naturvårdsverket av
hur miljöledningssystemet
fungerar. Förbrukningen
av fastighetsel sjönk också
märkbart, -6,2 procent,
samma period.
Pappersförbrukningen
har även minskat även om
den låg på 7,4 miljoner ark
för 2006.
Högskolan i Gävle blev
2004 som andra lärosäte i
landet miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Torgny Lindgren gäst
på Religionsdagen
Författaren och akademiledamoten Torgny Lindgren är
specialinbjuden gäst vid årets
Religionsdag i Valhall.
Religionsdagen, som arrangeras
av ämnesgruppen för religionsvetenskap, brukar varje år ägnas
ett tema och en eller fler inbjudna författare för att diskutera vårt
förhållande till religion.
Senast kunde man höra Agneta Pleijel och Ylva Eggehorn.
I år kommer Torgny Lindgren.
– Vi tycker att det finns
många existentiella dimensioner i Torgny Lindgrens författarskap – människor ställs inför livsbetingelser som väcker
sådana frågor. En del av hans

böcker, till exempel Batseba,
bygger också på bibliska motiv,
säger Olov Dahlin.
Lindgren kommer att samtala
med Ingela Pehrsson Berger.
Dagen är offentlig och kostnadsfri för alla.
Torgny Lindgren kommer.

Religionsdagen 22 mars
är öppen för allmänheten och avgiftsfri.
Lunch kan köpas i Högskolans Campusrestaurang. Program i Valhall:
9.00–9.15 Introduktion
9.15–9.30 På spaning efter religiösa uttryck…
Några Religion A-studenter har tagit pulsen på det
religiösa livet i Gävleborg.
10.00–10.15 Den flygande bokrullen. Medlemmar
ur gruppen Den flygande bokrullen spelar kletzmermusik.
10.15–11.15 Guds älskarinnor. Författaren Anita
Goldman berättar om sin relation till Gud med utgångspunkt från sin bok.
11.15–11.30 Den flygande bokrullen.
Lunch
12.30–14.00 Torgny Lindgren och fil dr Ingela
Pehrson Berger samtalar m existentiella aspekter i
hans författarskap.
14.30–15.30 Gammaltroende och schaman Anders
Sandqvist Niskkavuori berättar om sitt liv, sin tro
och arbetet med att hjälpa människor.
I pauserna serveras kaffe och frukt.
Alla hälsas välkomna!

Kalendarium
21/3, 9.00–12.00, 33:203. Pedagogiska rådet. Ola Eriksson och Mia Björk från Institutionen för teknik och byggd
miljö presenterar deras avdelningsinterna utvecklingsarbete kring examensarbeten.
22/3, Religionsdagen i Valhall. Se artikel här intill.
23/3. Internationell skolforskningskonferens.
23/3, 18.00, Soldathemmet. Personalföreningens 15-årsfest.
27/3, 13.00–14.30, 99:417. Seminarium inom Forumet för
ämnesdidaktik. Forskarstuderande Annika Elm diskuterar
manus till lic-avhandling.
27/3, 9.30–16.00 i Valhall. National and International Conference on cooperation in Developing Network on Induction – support to NQT:s.
27/3, 12.30–15.50, 33:203. "Vem vill du vara – Tarzan
eller Jane – i vården?" Föreläsningar av Ingemar Gens
"Från vaggan till identitet", samt Per Ekstrand "Tarzan
och Jane". Män som sjuksköterskor: hur formar de sin
identitet? Därefter debatt.
31/3 Högskoleprovet.
2/5, 12.00–13.00. Konserthuset. Sopplunchkonsert med
symfoniorkestern. Brahms kvintett. Kostnad för medlem
i personalföreningen 55kr.
4/5 Samverkansrådet inom Pedagogiskt Utvecklingscentrum Gävleborg, PUX, har heldagsmöte i Bollnäs.
16/5, 10–12, 13:302. Seminarium om profilering. Inledare: Romulo Enmark, rektor vid Högskolan i Halmstad.
Kommentator: Svante Brunåker, ordförande i HVSnämnden.
22/5, 9.00–12.30, Valhall. HBT-dag (homo-, bi- och
transsexuella). Deltagare: Anette Sjödin, RFSL, Love
Nordenmark, utbildare och skribent i jämställdhets- och
likabehandlingsfrågor, Christine Gilljam, utvecklingsdirektör HomO, Pelle Hanaeus, skådespelare, Annika
Nylén, förskollärare.
25/5, 12.00–15.00, Studentcentrum. Erasmus 20 år. Olika
aktiviteter arrangeras för att uppmärksamma programmets
jubileum. Arrangör: Internationella sekretariatet och Europa Direkt Gävleborg, Gävle
stadsbibliotek.
25/5, 13.00, KTH. Magnus Isaksson vid ITB/elektronik
disputerar vid KTH inom området telekommunikation med
avhandlingen Radio Frequency Power Amplifiers – behavioral modelling, parameter reduction and digital predistortion. Seminariet äger rum i sal 99:131 vid HiG.
31/5–1/6, Ockelbo/Wij Trädgårdar och Gasklockorna/Gävle. Konferens: Ett helhetsgrepp på hälsa. Inbjudna talare:
Kerstin Uvnäs Moberg, Patrik Grahn, Lars Krantz,
Töres Theorell, Bo von Scheele, Torkel Falkenberg,
Ursula Flatters, Astrid Grensman, Bikash Acharya
och Maria Lennernäs.

Klubbat
i nämnden
... återkommer i nästa nummer av Högaktuellt då inga
sammanträden hittils hållits.

Jubileumsdags igen
Som några av er kanske minns blev Högskolan en högskola
1977. Det betyder att vi kan förbereda oss på jubileum i år.
Det betyder också att Högaktuellt nummer 5 planeras bli ett
temanummer just med anledning av detta.
Det finns en okänd journalistisk
regel som säger att det man inte
minns är inte viktigt. Det skulle
innebära att det man minns är
viktigt.
Således, om någon av er här
på Högskolan minns något från
de trettio år som förflutit sedan
högskolereformen vill Högaktuellt gärna bli delaktig i detta.
Redaktionen vill också gärna
ta del av fotografier som på något sätt kan hjälpa till att beskriva HiG:s historia. Bilderna kan
innehålla allt från lokaliteter,

anställda, tidstypiska frisyrer,
glasögon och kläder till speciella tillfällen.
Tänker du dig att skriva själv
ger det omedelbart en guldstjärna.
Vill detta sig riktigt bra blir
sidantalet utökat efter behov.
Skriv ett mail eller ring,
owl@hig.se,
026–64 89 17,
070–157 91 10.
Manusstoppet infaller 1 augusti, så vill man inte sitta och
skriva under sommaren bör man
börja redan nu.

... och igen
Personalföreningen fyller
moppe och firar med trerätters och maskerad.
– Vi hoppas på stor uppslutning
i Soldathemmet den 23 mars,
säger Liss-Britt Landén, föreningens ordförande.
Över halva personalen är
medlemmar så chanserna torde
vara goda. Programmet går i
en femtonårings födelsedags
tecken. Med tanke på att ålder-

spridningen vid HiG är tämligen bred, borde man kunna se
alla utstyrslar från swingpjatt
till hiphop.
Fast egentligen är det bara
kläder som krävs. Kom som du
är om du hellre vill det.
Kvällens husband, Rockfire,
borgar för rockabilly, schuffle
och stänkande slapbass.
Kostnaden dras på lönen som
vanligt så det är ingen man märker något av.

Högaktuellt
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Miljonte
prövaren
Den miljonte högskoleprovsskrivaren kommer att
visa sig detta år, enligt vad
Högskoleverket spår.
År 1977 kom högskoleprovet
till som ett extra urvalsinstrument till högskolan vid sidan
av betygen. Fram till 1991 var
det bara en begränsad grupp
som kunde göra provet, nämligen de som hade fyllt 25 år och
hade minst fyra års arbetslivserfarenhet. Första året skrev
knappt 4 000 högskoleprovet;
under åttiotalet låg antalet
provdeltagare på omkring 10
000 om året.
Sammanträffande
1991 ändrades reglerna och det
blev tillåtet för alla att skriva
högskoleprovet. Därmed fick
också provet en större betydelse
i antagningen än tidigare, vilket
resulterade i att antalet provdeltagare sköt i höjden. 1992
skrev nästan 150 000 personer
högskoleprovet och under hela
1990-talet låg antalet provdeltagare på drygt 100 000 årligen.
Miljonfirandet sammanfaller alltså med 30-årsjubileet.

Försäljning spelar
mindre roll
Boken Vernon God Little,
av D. B. C. Pierre, vann the
Man Booker Prize för tre år
sedan och sålde 620 000
ex bara i Storbrittannien.
Dessvärre toppar den även
en annan lista som säger att
35 procent av köparna av
boken inte orkade läsa ända
till slutet. Läs mer på Times
Online:
http://tinyurl.com/2xhllr
Goda monologer
En del mono- och dialoger
lever kvar långt efter att
filmen tagits ned från programmet. Ett antal rörliga
exempel hittar du här: http://
tinyurl.com/3cmslz
Den fantastiska friardialogen mellan Karlsson och
madam Flod i Hemsöborna
finns där dock inte.
För pendlare
Noveller av kända förfatare
finns för nedladdning till
mp3-spelaren här:
http://tinyurl.com/2xtyss
Länkar är förkortade men
leder till säkra sidor.
Slutligen en nyttolänk. Adobe Photoshop är standard
när det handlar om digital
bildbehandling. Men hur gör
man?
Kolla här:
http://www.moderskeppet.
se/

Owl
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SVERIGE
Porto
betalt

Man kan fråga sig hur långt rinkebysvenskan kan slå igenom. Men sedan även Microsoft Office hakat på trenden är
det bara att bita i det sura äpplet och ta itu med nyorden.
"Liten klotsar", jojo...

Annons

Håller din innovativa
idé kommersiellt?
Fokusverifiering är ett utvecklingsbidrag som du kan söka för att testa
det kommersiella värdet av din idé.
Fokusverifiering kan du söka för
• Immaterialrättslig verifiering
• Teknisk verifiering
• Affärsmässig verifiering
Allt du behöver veta om Fokusverifiering, vem
som kan söka och när du söker finns att läsa på

www.innovationsbron.se/uppsala

Innovationsbron Uppsala AB Uppsala Science Park 751 83 Uppsala
Tel 018-51 05 90 Fax 018-51 05 91 e-mail: info.uppsala@innovationsbron.se
www.innovationsbron.se/uppsala

