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Storslaget mottagande i
Kina för HiG-delegation
Minst sex stora dagstidningar och en tv-kanal bevakade evenemanget
när HiG invigde det nya gemensamma forsknings- och utbildningsinstitutet i Zhuhai, strax väster om Hongkong.
Zhuhai sägs vara en av världens mest
expansiva region. Handeln med omvärlden är enorm och svenska företag bygger dotterbolag för att ta del
av expansionen.
Där, i myllrets hjärtat, finns numer Zhuhai-Gävle Education and
Research Institute, ståtligt invigt.
Det ska fungera som centrum inte
minst för gävlestudenter som gör
exjobb i Kina och som ingång för
gävleregionens näringsliv.

– Redan i höst ska studenter här
ifrån kunna göra gemensamma exjobb på plats med kinesiska studenter, säger Bengt Eriksson, prefekt på
Institutionen för Teknik och byggd
miljö.
Samtidigt tar HiG emot 150 studenter från det stora landet.

Sidan 10

Högskolestyrelsen nollställer skulderna
För att ge institutionerna möjlighet
att slippa tänka på sedan flera år
ackumulerade och i flera fall stora
skulder, beslutade högskolestyrelsen senast att nollställa såväl alla
underskott. Som motprestation vill
styrelsen ha väl utarbetade planer

för framtiden.
– Det kommer sannolikt att innebär personalminskningar på några
håll, säger ordförande Lars-Eric Ericsson.
Även överskotten nollställs.

Äntligen är Studentcentrum invigt
Med sång, musik, tal och trolleri
förvandlades det ganmla biblioteket till ett praktiskt studentcentrum
i mars.
Här har man alla studentnära verksamheter samlade inom några få meter från receptionsdisken.

Debatten spetsas till
ytterligare
"HVS-nämndens tystnad är öronbedövande" skriver fem nationalekonomer med anledning av debatten om
nämndens forskningsanslag.
I en skrivelse till högskolestyrelsen
kräver man en oberoende granskning
gjord av Riksrevisionsverket.

Sidan 3

Sidan 6

Sidan 7

På bilden skakar HiG:s prorektor Bo Malmberg hand med rektorn för Jilin
University, Yuanliang Wang, efter att de sista dokumenten undertecknats
med representanter för de bägge lärosätena som publik. Längst till höger
ses Gävles kommundirektör Göran Arnell.

Ett stort, ömt men något sent tack...
skriver Wenche Nerdrum Ullman
med anledning av firandet av
"Alla tiders lärarutbildning" då
densamma fyllde seklet jämnt.
Wenche var Högskolan rektor
från starten 1977 till och med
1989.

Sidan 9
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n stor fråga under den senaste tiden har varit att ta
fram ett förslag till en ny styrelse för Högskolan från den
1 maj. En representativ intern
hörandegrupp har gjort en viktig insats både genom att nominera kandidater och genom
att diskutera och hjälpa till
att utforma den slutliga förslagslistan. Jag vill passa på
och tacka alla som med stort
engagemang varit med i denna
grupp.
Ett förbluffande stort antal
mycket starka kandidater fördes fram, huvudsakligen av den interna
gruppen men en hel del
förslag kom också utifrån.
Till sist fanns det över 120
bra kandidater att välja
bland.

Tryck:
NRS Tryckeri
1 500 ex.
Annonspriser:
3 000:-/kvartssida
5 500:-/halvsida
exkl moms
Även andra format
kan fås.

Nästa nummer:
v. 22
Manusstopp:
12 maj

Red förbehåller sig rät�ten att korta i insänt
material. Det görs om
möjligt i samråd med
skribenten.
Ange gärna källan
vid citering.











Lars-Eric Ericsson, fd
landshövding, ordförande
Ann-Margret
Knapp,
landstingsråd
Hans Backman, riksdagsman (fp)
Margareta
Fahlgren,
professor, dekanus historisk-filosofiska fakulteten,
Uppsala universitet
Anders Franck, VD, Handelskammaren
Gunilla Kindstrand, kulturjournalist
Stig Jönsson, generaldirektör, Lantmäteriverket
Lena Munkhammar, VD,
Gävletidningar AB

Regeringens beslut om den nya
styrelsen väntas innan månadens
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slut om användande av myndighetskapitalet centraliseras under
det kommande året samt att
institutionernas ackumulerade
under- respektive överskott till
och med 2006 nollställs. Institutionerna får ansöka om att
utnyttja delar av myndighetskapitalet och efter behandling i en
särskild ekonomiberedning blir
det min sak att besluta på grundval av beredningens rekommendation. Detta är ett viktigt steg
i saneringen av institutionernas
ekonomi.
Rektor Leif Svensson

Så här blev det slutliga förslaget, som lämnades till utbildningsdepartementet den 2 april:


Debattstopp:
14 maj

Nu är det klippt!

Aktuella frågor

16:e årgången

Från och med 2008 skall
alla delar av Högskolan
ha balanserade ekonomiska resultat. Till våren
2008 måste styrelsen
fatta ett nytt beslut och
då ett beslut som är långsiktigt och ger starka incitament åt alla Högskolans delar att vårda sin
ekonomi.
Ett annat beslut gäller inrättandet av nya utbildningsprogram,
engelskspråkiga och avsedda
främst för kinesiska studenter
med knytning till våra samarbetsuniversitet i Kina. Även
svenska studenter kan dock
ansöka till dessa program, som
skall ge en kandidatexamen
inom olika teknikområden. Det
är fråga om en stark internationalisering samtidigt som det
breddar den ekonomiska basen
för våra teknikutbildningar.

slut så att styrelsen kan börja
fungera efter den 1 maj.
Vid det sista mötet med den
gamla styrelsen den 13 april
fattades några viktiga beslut.
Ett av dem innebär att alla be-

S

lutligen vill jag på Högskolans vägnar tacka den avgående styrelsen för dess insatser.
Det kan inte tillräckligt betonas
vilken stor betydelse styrelsen
har haft för verksamheten vid
Högskolan.

I mitten av mars invigdes HiG:s väntade Studentcentrum. Dock utan studenter. Anställda stod för såväl
mingel, invigningstal och underhållning.
När nya biblioteket stod färdigt
uppstod ett "hål" i det centralaste av Campus, byggnad 22.
Att där skapa en plats för studentnära tjänster föll sig osökt
naturligt och den officiella invigningen skedde 15 mars.
Trots att högtiden hölls mitt
på dagen sågs inga studenter till.
Därmed fanns mer godsaker till
den närvarande personalen som
minglade bra på egen hand.
Trolleritrix
Att it-support är en form av
trolleri hävdade Högskolan
långhårigaste
datortekniker
Patrik Frank, med artistnamnet
Lurifix,som med strösalt, kallt
kaffe, mynt och magiska metallringar visade hur man med små
medel kan åstadkomma det till
synes omöjliga.

Studentcentrum
samlar de mest vitala
delarna av Högskolans
studentnära verksamhet. Här inne finns den
rymliga receptionen.
Därifrån ska man bara
ha några meter till i tur
och ordning
it-support,
studievägledning, examensärenden,
schema- och
tentamensenheten, antagningsenheten
och studiedokumentation,
studentrekrytering, studenthälsa,
utbildningsinformation.
Och i höst
även ett nytt
och efterlängtat café.

Tonsatta dikter
Bengt Söderhäll, universitetsadjunkt med rätt att sjunga, spela
bluesmunspel och i det här fallet även ukulele, framförde med
hjälp av tidigare administratören
Helena Kallin tonsatta dikter av
skutskärssonen Stig Dagerman,
Ett markdjurs bekännelser och
Inomhus.
Invigningstalet hölls av prorektor Bo Malmström som drog
sig till minnes sitt eget intåg i
det akademiska livet och hur
han då så brinnande gärna hade
haft ett Studentcentrum att styra
mot.
Dagen avslutades med buffé
för den inblandade personalen.

Ove Wall
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Design, trädgård och må-bra
– gav förstapriset på mässan

En trädgård består inte av växter allena. Speciellt inte om det ska byggas till Nordens största trädgårdsmässa, i Älvsjö. Ingela Edqvist och Sara Sandström
färdigställer en av de bärande delarna i montern. Helt färdig ska den ge illusionen av den ekbacke som på riktigt finns i Wij. Trädgårdsmästartbildningen
vid HiG är den bredaste som landet kan erbjuda. Där ingår ekonomi, planering, snickeri och en hel del annat vid sidan om själva odlandet.

En ek i vårgrönskan, spirande
rödlökar som pilat sig upp
mellan de smältande snöfläckarna och någonstans
en sjungande koltrast. Trädgårdsmästarstudenterna tar
ett helhetsgrepp om upplevelsen vid årets trädgårdsmässa i Älvsjö 29 mars till
1 april. Men inget är vad det
låtsas vara.
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– Förebilden finns på riktigt.
Det är ekbacken som du ser genom fönstret, säger Ingela Edqvist och pekar.
Ingela går andra året på
Trädgårdsmästarprogrammet,
en unik utbildning inriktad på
trädgårdsmakeri med hälsa och
välbefinnande som ledtråd. Hon
är även sedan några år lärare vid
Högskolan i Gävle och i grunden doktor i kulturantropologi.
Just nu står hon i ett uthus bakom herrgården i Wij i
Ockelbo med en pensel i hand
och stryker tillsammans med
NN ett bottenelement till mon-

tern med svart slamfärg.
Det verkar inte ha så mycket
med odling att göra?
– Kanske inte, men här arbetar
vi med hela upplevelsen av en
trädgård. Jag tror inte det finns
en så bred trädgårdsutbildning
någonstans i hela landet, säger
läraren och konstnären Yngve
Gunnarsson när han visar runt
i de olika byggnader som programmet förfogar över.
Dels finns här en tämligen
nybyggd ateljé med tillhörande
växthus. Ett litet stenkast uppför
den gamla byvägen ligger den
röda länga där andraårsstuden-

terna har sina parvisa arbetsrum
och där man delar en ljus och
nyrenoverad lunchmatsal med
Komvux.
Grepp på hela miljön
Herrgården, från 1649, tillhör
Wij Säteri i Ockelbo AB, det
kommunala bolag som kontaktade den kände trädgårdsmästaren Lars Krantz för att skapa en
miljö inte lik någon annan. Och
mitt bland konserter, utställningar, växt- och grönsaksförsäljning, herrgårdsmat, ballongflygningar och rosenträdgårdar
hittar man Högskolan i Gävles

utbildning. Och där återvänder
vi till Yngve Gunnarsson.
– Forskning finns, bland annat från Lantbruksuniversitetet,
att sjuka människor som vistas i
eller har utsikt över trädgårdar
eller annan växtlighet tillfrisknar fortare än andra. Det är sådana trädgårdar vi ska anlägga
här. Och då ingår naturligtvis
hela miljön.
Det är alltså därför Ingela och
Sara målar, några andra skjutsar
virke i en skåpbil och det är därför nästan hela första årskursen
sitter i ateljén och arbetar med
lera. Lera som för övrigt den
gamla havsbotten runt herrgården levererar gratis.
Man ska också bygga en liten
ugn här ute där leran ska brännas till keramik.
Och det är därför Frida Danhard, Signe Rask och Kristin
Åström krossar bilrutor med
hammare...
– Vi har fått rutorna från en
firma som lagar bildörrar, säger
Frida.
Hmm, jaha?
– Det ska se ut som smältande snö i montern, förklarar hon
och slår hammaren i kanten på
den nytvättade glasrutan som
splittras i kristallika små sexhörningar. Som grov vårsnö.
Ingen grönska, än
Ty det är illusionen man vill
åt i den sjuttio kvadratmeter
stora montern som ska marknadsföra utbildningen, Högskolan, Wij trädgårdar och hela
Ockelbo. Och det är det som är
förklaringen att här inte finns
några spirande ljusgröna stänglar i växthuset.
Det kommer det att finnas
efter att mässarbetet avslutats.
Ett krux med utbildningen är att
läsåret knappast följer odlingsåret.
Till sommaren ska studenternas egna trädgårdar stå klara för
allmänhetens besök.
– Det här är en väldigt bred
utbildning. Där ingår bland annat ekonomi och studenternas

Bilden ovan: HiG-studenternas monter inbjöd med sin rymliga atmosfär
besökarna som kunde känna sig inneslutna i ekbacken som en försmak till
våren.
Till vänster: Anna Lundgren och Annika Thyrestam skar i plast till de mallar med vilka all större text i montern skapades.
Nedan: Förstapriset ett faktum och bucklan utdelad till de studenter som
befann sig på plats. Övre raden från vänster: Louise Bengtsson, Annika
Thyrestam, Anna-Sofia Malmström, Karina Adolfsson Hörberg, Siv Stagman och Pia Högberg Hansson. Mellanraden: Signe Rask, Sara Sandström, Frida Danhard samt längst ned Ellen Andreason. Bilderna ovan och
nedan tagna av Jocke Hultgren.

uppgift är att med en bestämd
summa pengar till förfogande
planera, köpa frön, dra upp växter och ställa i ordning en komplett trädgård ämnad för någon
speciell plats. Det kan vara ett
äldreboende eller ett sjukhus.
Olika platser ställer olika krav
på planeringen, säger Yngve
Gunnarsson.
Trädgårdmästarutbildning
finns också på andra håll, men
inriktningen på hälsa och välbefinnande finns endast vid HiG.
Söktrycket har varit stort och
programmet läses till stor majoritet av kvinnliga studenter.

Ove Wall
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Högskolestyrelsen:

Skulder nollställs - planer krävs
Institutionernas
samtliga
över- respektive underskott
från tidigare år nollställs.
Detta är ett av de beslut som
högskolestyrelsen tog vid vårens sista möte 13 april.
Tidigare år har hälften av de
underskott som vissa institutioner haft i sin verksamhet ackumulerats till nästa år.
– Nu har vi i stället tagit en
åtgärd som avviker från tidigare, säger styrelsens ordförande
Lars-Eric Ericsson.
För att institutionerna ska
slippa dras med stora och gamla underskott har man nu fått
dessa nollställda. Detsamma
gäller också eventuella överskott.
Åtgärden betyder dock inte att
man bara drar ett streck över historien och fortsätter som förr.
– För de institutioner som visat underskott kräver vi nu en
åtgärdsplan. Detta kan naturligtvis innebära minskning av
personal.
Tidigare har myndighetskapitalet använts till att lappa hålen.
– Vi har fortfarande 38 miljoner kronor i myndighetskapital
men det är ett förhållande som
kan rubbas om vi inte stagar upp
situationen.
– Det finns också andra osäkra faktorer. Bland annat vet vi

väldigt lite om regeringens finansiella politik.
Övertalighet
Om personalen måste minskas med fler än fem personer
kan detta bli en fråga för högskolestyrelsen. Är det färre än
fem får institutionerna behandla
frågan själva.
En minskning med över fem
kommer sannolikt att bli verklighet för två institutioner, Ekonomi och Humaniora-Samhällsvetenskap, som haft de största
underskotten. Men för Institutionen för Natur-, datavetenskap och Matematik, samt för
Vårdvetenskap och sociologi är
det inte lika betungande. Ingenjörerna har i regel jobb innan
avslutad utbildning.
Ny rektor
Det har även varit styrelsens
uppgift att förbereda rekryteringen av ny rektor. Leif Svensson slutar nästa sommar.
I och med att den nuvarande
styrelsen avgick i och med detta
möte, har det endast varit deras
uppgift att förbereda rekryteringen då det är den kommande
styrelsens uppdrag att besluta i
rektorsfrågan.
– Vi har lagt en tidsplan och
så att säga krattat manegen för
nästa styrelse.

Högskolan får halvny styrelse
– regeringen beslutar
I maj får HiG en ny högskolestyrelse. Förslaget har redan skickats
till regeringen och väntas gå i
genom. Förutom nuvarande ordförande Lars-Eric Ericsson och
Ann-Margret Knapp, ses några
nya namn: riksdagsman Lars
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Backman (fp), professor Margareta Fahlgren (Uppsala universitet),
Anders Franck, vd Mellansvenska
Handelskammaren samt Stig Jönsson gd Lantmäteriverket. Nygammal ledamot blir kulturjournalisten Gunilla Kindstrand.

En kravlista har formulerats
som bland annat säger att sökande ska har förutsättningar
för att vidareförädla Högskolans profilområden. Det gäller
till exempel byggforskningen
och elektroniken på Institutionen för Teknik och Byggd
miljö, ITB. Annonseringen börjar i maj och Lars-Eric Ericsson
säger att man naturligtvis även
ska utnyttja andra kanaler för att
hitta den rätte.
– Ansökningstiden går ut till
midsommar och i december ska
styrelsen säga sitt så att regeringen har god tid att besluta.
Nybyggnation?
Lokalfrågan tycks ständigt
närvarande. Ingen kan väl ha
undgått det senaste årets omflyttningar där det största inslaget var att E-institutionen samlades i en egen byggnad.
Nu står ITB:s lokaler på Brynäs i fokus. Kontraktet där går
ut vid årsskiftet 2008–2009.
Lokalerna är stora med både arbetsrum, gemensamhetslokaler
och ett stort laboratorium.
– Det här är en fråga som
måste lösas, helst inom ett år.
Hur den ska lösas vet man
inte men enligt styrelsen är en
nybyggnation på Kungsbäck
inte utesluten.

Ove Wall

Internationellt
namnbyte ej aktuellt
Förslaget till styrelsen om byte
av HiG:s internationella namn
till University of Gefle, avslogs
då styrelsen tyckte att det nuvarande "Gävle" både har viss
speciell profil och inte bör stavas på två olika sätt.

Dags att söka
pengar
Nu är det dags att
söka forskningsbidraget Swedish Research
Links 2007. För att det
ska komma in många
och bra ansökningar
vill vi informera brett
om möjligheten att
söka bidraget.
Swedish Research
Links är ett forskningsbidrag som
syftar till att utveckla
samarbeten mellan
svenska forskare och
forskare i Asien, Mellanöstern, Nordafrika
och Sydafrika.
Teknikutbyte
Swedish Research
Links handlar om
kunskaps- och teknikutbyte av gemensamt
intresse för svenska
forskare och forskare i dessa länder.
Projektansökningarna kan gälla alla
ämnesområden och
görs gemensamt av
forskare i Sverige och
i samarbetsländerna.
Medlen från Swedish
Research Links ska
täcka merkostnaderna
för samarbetet.
Eftersom projekt
inom medicin och
natur- och teknikvetenskap hittills har
dominerat ser vi gärna
fler ansökningar inom
humaniora, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap.
Sista ansökningsdag
är den 3 maj 2007.

Debatt:
"HVSnämndens
tystnad är
öronbedövande"

"

Med anledning av
den debatt om HVSnämndens agerande
som vi fört i Högaktuellt, och det faktum att
HVS-nämnden inte ens valt
att offentligt kommentera
vår kritik, har vi valt att inkomma till högskolestyrelsen
med en skrivelse där vi begär
att de missförhållanden vi
lyft i debatten granskas externt. Vi föreslår i vår skrivelse också, för att undvika
alla misstankar om att den
externa granskningen skall
vara osaklig eller inkompetent genomförd, att den utförs
av Riksrevisionsverket.
Vår skrivelse kan fås från
Registrator, Högskolan i
Gävle, alternativt laddas ner
från nationalekonomis hemsida:
http://www.hig.se/e/nationalekonomi/index.html
Klicka på "Skrivelse till
högskolestyrelsen".

Dennis Collentine
lektor och
ämnesföreträdare i
nationalekonomi

Sven-Olov Daunfeldt
lektor och avdelningschef i nationalekonomi

Niklas Rudholm
docent i

nationalekonomi

Swedish Research
Links finansieras av
Sida i Sverige och
administreras av Vetenskapsrådet.

Apostolos Bantekas
lektor och examinator i
nationalekonomi

Kurt Wickman

lektor i nationalekonomi

Kulturstudenter fixade sin egen
dag som projektarbete
"Dagar" av olika slag finns
det gott om vid HiG. Evenemang arrangerade inte minst
av studentföreningarna. Men
humanisterna har varit utan.
Tills fyra tjejer på kultur- och
kommunikationsprogramment funderade över vilket
projektarbete de skulle ägna
sig åt.
Det slog dem mot slutet av
kursen i projektledning, en
aning avundsjukt, att nästan
alla andra studenter har sina
dagar där de träffar eventuella
arbetsgivare och ges tillfälle att
visa upp sig själva och knyta
kontakter. Utom Kulturvetarna
som dem själva. Och detta blev
projektarbetet.
– Vi har jobbat med det här
i omkring två månader och den
10 maj blir KMM-dagen av. Det
har varit knappt om tid och allt
har varit nytt, säger Karolina
Andgrim.
KMM står för Kultur & Mediemässan. Loggan på affischen
har ett skånskt reklamföretag
bjudit på.
– Vi har slitit hårt med att
ragga sponsorer, berättar Elja
Korff, lite överraskad över hur
lätt det har gått.
– Vi har lärt oss att inte ge
upp utan stöta på hela tiden med
besök, mail, telefonsamtal och

Kultur- och kommunikationsstudenterna Astrid Thelin, Karolina Andgrim,
Natalie Cammersand och Elja Korff ordnade en kommande tradition
(?) som projektarbete. Den 10 maj går de i mål, då hålls den allra första
KMM-dagen.

fax tills de ser att vi verkligen
menar allvar. Men för att lyckas
skaffa sponsorer måste man
också visa att man har konkreta
mål.
Ytterligare ett knep de lärt sig
är att projektlederi handlar om
att sätta andra i arbete.
– Men alla har varit väldigt
positiva och vår studentförening Kult & Co, har visat intresse
av att ta över arrangerandet av
dagen hädanefter.
Under dagen kommer flera

företag med anknytning till kultur- och kommunikationsområdet att finnas utanför Valhall, ett
antal studenter kommer att visa
upp sina egna projekt, det blir
föreläsningar av tidigare studenter och andra och som avslutning ett dragplåster, Tomas
Tängby, journalist, programledare i radio och tv och kanske
mindre känt även regissör och
dramatiker.

Ove Wall

Hallå hallå...
Högaktuellt efterlyser fortfarande anställda som vill hjälpa till med korta eller långa texter
eller hågkomster från Högskolans trettioåriga historia.
Septembernumret är tänkt att så gott som uteslutande ägnas det förestående jubileet, med vittnesmål om hur historien gestaltade sig. Därtill behövs bistånd från dem som var med. Kanske du?
Ta gärna kontakt med mig på 026-6648917, eller mailledes på ove.wall@hig.se för ett litet
prat om du har idéer, bilder, skrönor, fakta eller bara är lite nostalgisk.
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Kulturentreprenör
– nytt unikt program
En fil kand i Kulturstudier är
målet med ett nytt unikt program vid HiG. Programmet
ska ge all den teoretiska och
begreppsliga kunskap som
krävs för att som kulturdebattör, projektledare eller företagare inom kultursektorn
kunna hantera en scen som
är stadd i förändring.
Kultursektorn blir alltmer
gränslös och mångfacetterad.
Erfarenheter, livsstilar, etnisk

mångfald nöts mot varandra.
För att aktivt delta i debatten
och utformandet av det kulturella livet, i vilken form det än
är, krävs kunskaper.
Huvudämnet är kulturstudier, men programmet är mycket
brett. Även studier i samhällskunskap, entreprenörsskap, projektarbete, ekonomi och kreativt
skrivande ingår. Valbart är fem
veckors praktik eller kurser med
inriktning mot fortsatta forskningsstudier på området.

Schmanism och
författarskap
Årets upplaga av Religionsdagen var lika omväxlande
som tidigare år. Författaren
Torgny Lindgren var gäst
liksom den hälsingske schamanen Anders Sandqvist
Niskkavuori.
Torgny Lindgren intervjuades
av Lindgrenforskaren Ingela
Pehrsson Berger och svarade
godvilligt på åhörarnas frågor,
gärna med den snabba slagkraft
och lätt dolda humor som kän-

netecknar hans författarskap.
Den gammeltroende schamanen Anders Sandqvist Niskkavuori kontrasterade med berättelser om hur han driver ut
bråkiga andar ur hus och hur
regelrätta slagsmål kan förekomma. Anders härstammar
från Östkarelen säger att "gåvan" har ärvts nedåt i släkten i
500 år. Hela dagen, med alla
gäster, finns repriserad på video
på http://www.hig.se/hs/rel/indexreligion.html

Kreativt skrivande
kort essä av William Males

N

og kan jag skriva en vanlig inköpslista. Men blir det inte finare om jag ser till dess progression och hur den sjunger om vår existens, lägger till och drar ifrån lite här och där. Välsignad
den som skakar liv i sina ord. I en tid som ger hastighet ett egetvärde, vilken rikedom att leva
oförutsägbart från en rad till nästa!
¶
Recept:
Ta äggklocka och favvopenna … eller tangentbord. Sätt klockan och skriv som fan.
Om vad?
Jag använder mig av godtyckliga ord, tar några ur ordboken och försöker lite lagom att få in dem i
min text.
Dagens ord är ”smekning, orimmat, gråt, darra och
brud”. Hittills har jag inte kunnat använda någon av dem fullt ut. Spelar roll.
Egentligen struntar jag i äggklockan också.
¶
Jag tycker det är bra om orden säger något men jag vill inte bestämma så noga över dem under
tiden jag kör.
¶
Så fort jag kladdat klart ställer jag krav och skär bort det som inte passar.

Notiser
"Här finns pengar!"
Den 4 juni hålls under eftermiddagen ett seminarium vid
Gävle Teknikpark. Högskolans
forskare och forskarstuderande
är särskilt inbjudna. Ämnet
"Här finns det pengar! – Nya
möjligheter för småföretag i
7:e Ramprogrammet" bör intressera. Bland annat kommer
gävleborgsföretag att berätta
om sina erfarenheter från tidigare ramprogram.
Inbjuder gör Teknikparken
och RCP Gävleborg. RCP Gävleborg är Vinnovas regionala
kontaktpersoner för EU:s forsknings- och utvecklingsprogram
och utgörs av Christer Sjöström,
HiG, Olle Persson, Region
Gävleborg samt Ingrid Siksiö,
Länsstyrelsen Gävleborg, vilka
också vet mer om det slutliga
programmet.
Bojan licar
Solenergiteknik
handlar
det om
när Bojan Stojanovic
(bilden)
försvarar sin licensiatuppsats på BMG
på Brynäs den fjärde maj. Titeln
är Life Performance Assessment
Methodologies for Combined
Solar Energy Technologies – A
Case Study on System Parts in
Nordic Climates. Bojan är doktorand för professor Christer
Sjöström och diskussionsledare kommer att vara professor
Björn Karlsson, Lunds Universitet, LTH.
Eva doktorerar
Morgonbris är en tidskrift som
startades redan 1905 som med-
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lemstidskrift för medlemmarna
i socialdemokraternas kvinnoförbund.
Denna
har Eva
Ekstrand
(bilden)
tittat närmare på
i sin doktorsavhandling
inom Medie- och kommunikationsvetenskap, "Kaj Anderssons MORGONBRIS – Kvinnopress, trettiotal och längtan
efter fri tid.
Eva har riktat in sig på de
förändringar tidningen genomgick under trettiotalet då redaktören och
tidningsmakerskan Kaj
Andersson höll
i rodret.
Det var
en ny tid
och frågan om kvinnors rättighet till "fri tid" och därmed
även fritt tänkande hade vaknat. En underliggande fråga
för Eva Ekstrand är hur den
"nyvunna" tiden utnyttjades
av kvinnorna.
Promoveringar
Vid Centrum för Belastningsskadeforskning kommer två
doktorer att promoveras den
2 juni. Detta sker vid Umeå
Universitet. Det är dels Marina Heiden, som presenterades i Högaktuellt 2006–8, dels
Maria Högvall Nordin. Båda
dokorerade i slutet av 2006,
Marina har studerat samband
mellan stress och smärta medan Maria har tittat på skogsarbetares syn på riskerna i
skogsmaskinarbete.

Tack !
Ett stort, ömt, något sent
och lyckligt tack för lördagen den 16 december
2006, då vi var många,
som hörsammade inbjudningen att fira ”Alla tiders
lärarutbildningar 100 år”.
Tacket går till högskolans
framsynta ledning, som ser
Högskolan i Gävle även som
en viktig mötesplats för seniorer och nu verksamma omkring erfarenheter från lärarutbildningens verksamhetsfält
och forskning. I USA finns
universitet, som använder senior assistents för erfarenhetsutbyte men också för att öka
möjligheterna till vidgad och
fördjupad kontakt mellan lärare och studenter. I 2002 års
Studentspegel påpekas just
detta behov av studenterna.
Tacket går också till jubileumsgruppens åttahövdade
deltagare med idé, initiativ,
organisations- och handlingskraft (fjorton deltagarseminarier och två bildutställningar
mellan kl. 12 och 17). Så
många minnen och mycken
nyfikenhet som väcktes.
Tacket går dessutom till
Gästriklands kulturhistoriska
förening med dess ordförande Göran Severin, som
möjliggjort en av de mest
intresseväckande och vackert utformade böcker jag läst
på länge: Från Gästrikland
2005. Från dövstumsskola till
högskola. Boken är redigerad och sammanställd på ett
utomordentligt sätt av Niels
Hebert. Lilly Källander och
Olle Lundgren har med sina
teckningar tillsammans med
ett stort antal gamla och nya
fotografier, däribland av Lars
Gunnar Rörby gjort boken till

en konststycke. Den pulserar
av liv och intressanta bilder
och överblickar. Här får alla
en möjlighet att upptäcka och
följa sammanhang i vilka alla,
berörda av högskolans tidigare och nuvarande verksamhet, får en möjlighet till olika
insikter och upplevelser. Vad
berättar högskolans gamla
byggnader och de som träffades och arbetade inom dem?
Vilka villkor mötte de? Ett
stort, stort tack för boken, som
också har mycket att ge kommande lärargenerationer. Har
du inte skaffat boken tidigare,
så vänd Dig till Lilly Källander eller Olle Lundgren.
Se det var en dag, fylld av
eftertanke och ömsinthet, som
borde få flyga som fågel Fenix på nytt. Gamla och nya
erfarenheter möts, som för
mig när Elisabeth Björklund
på vårt seminarium berättade
om den lyckade satsningen
på naturvetenskap och teknik
som programval inom förskollärarutbildningen. Tidigt
väckta intressen hos barn som
efter många år kanske kan ta
sig uttryck i mer balanserade
yrkesval än vi har för tillfället
i vårt land.
Högskolan i Gävle skall fira
ett stort jubileum i år – tanken
svindlar, för åren går fortare
med åren, därav den stora
upplevelsen av att i den nya,
vackra högskolebyggnaden
med nu verksamma få möta
gamla arbetskamrater och
tillsammans med dem också
minnas dem om har gått bort.

Kappelshamn 2 april 2007
Wenche Nerdrum-Ullman
Rektor för högskolan
1977-89
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Storslaget mottagande i Kina

Klubbat
i nämnden
Vid NT-nämndens sammanträde 13 mars 2007 behandlades bland andra följande ärenden:

Med pompa och ståt togs gästerna från Gävle emot i den
kinesiska miljonstaden Shuhai, en timmes båtfärd från Hongkong. Invigningen av det gemensamma utbildnings- och
forskningsinstitutet rapporterades av sex stora dagstidning
samt ägnades en god bit av nyheterna på tv i Hongkong.
Tv-bilderna ser ut att skildra ett
statsbesök. I verkligheten visar
de invigningen av Zhuhai–Gävle
Education and Research Institute som invigdes med en ståtlig
ceremoni i kinesiska Shuhai i
mars.
Gemensamt institut
Institutet ska fungera som ett för
lärosätena gemensamt center för
utbildning och forskning. Bland
annat ska det kunna förmedla
kontakter mellan forskare och
studenter med svenska respektive
kinesiska företag i de regioner
som omger högskolorna. Detta
gäller främst examensarbeten
men här finns även en naturlig
bas för kontakter mellan näringslivet i de båda regionerna. Även
Gävles kommundirektör, Göran
Arnell deltog vid resan.
– Sedan är det meningen att
institutet ska utgöra basen för
ett vidgat forskningssamarbete, först inom elektronik och
därefter inom ekonomi, säger
Bengt Eriksson, prefekt på Institutionen för teknik och byggd
miljö, ITB, och en av de fem
HiG-representanter som deltog
på resan.
Expansiv region
Regionen runt Zhuhai sägs vara
ett av världens mest expansiva
och ligger helt nära Hongkong
och Macao.
Förutom att kinesisk television bevakade invigningen
refererades det hela i sex dagstidningar. Bevakningen fortsatte när stadens högsta ledning
mottog delegationen dagen efter
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invigningen.
Att kontakten är viktig från
universitetets sida är alltså tydligt. Men intresset från de
kinesiska studenternas sida för
studentutbyten, som utgjorde
resans andra ändamål, är också
minst sagt stort. På annat sätt
kan man inte tolka uppslutningen vid den offentliga studentträff som ingick. Salen rymde
tre hundra studenter och var
överfull. Efter träffen följde ett
trettiotal av studenterna med till
en något mindre träff med svenskarna.
– Då ställdes frågor av mer
praktisk art. De ville veta hur
det var att studera här, hur man
bodde och så vidare. Där delar
fyra studenter på varje rum i internat. Här får de dela lägenhet
vilket väckte viss förvåning.
Förvåning väckte även det faktum att studierna i Gävle inte
kostade något, säger Bo Malmström.
Dörrarna är öppna
Ursprungligen har samarbetet
initierats av Ming Zhao, universitetslektor i industriell ekonomi vid ITB. I höstas besökte
en delegation från Jilin University i nordöstra Kina Gävle för
förhandlingar om studentutbyten på kandidat- och magisternivå. Se Högaktuellt nr
7–2006.
Inom något år kommer HiGstudenter att kunna läsa delar
av sin utbildning i Kina och
vice versa vilket blir ett lyft för
den redan breda internationella
kontaktytan.








Invigningsceremonin speglades under flera minuter i den kinesiska kanalen
ZHTV-News. Här ses Bo Malmström skaka hand med professor Yuanliang
Wang från Jilin University, beläget över två hundra mil från sitt college i
Zhuhai. I bakgrunden står Bengt Eriksson. I besöket ingick även att plantera flera träd som här Bo Malmström och Göran Arnell vattnar.

– Nu finns det dörrar, till vad
mer får vi se. Det finns till exempel ett väldigt stort intresse
för datavetenskap som läses av
omkring ett tusen studenter där.
Det kanske kan vara något på
datavetenskapsutbildningarna
hos oss som har minskande studentunderlag.
Detta är något Anita Hussenius, N-institutionens prefekt,
där datavetenskapen återfinns,
också ser optimistiskt på.
– Men de kinesiska ekonomstudenterna börjar med att läsa
matematik här. Ämnet ligger
på vår institution och man kan
tänka sig ytterligare utbyte på
det området, säger hon.
Att få hit studenter från Kina
är lättare än att få HiG-studenter
att resa dit. Med den här öppningen torde det bli lättare, inte
minst när det gäller examensarbete. Det finns gott om svenska
företag i regionen.
– En innovation vore om vi
kunde ge en gemensam masterutbildning, säger Bengt Eriksson.
Redan till hösten kan ett av

HiG:s tekniska projektorienterade magisterprogramstudenter
göra sina exjobb i Kina i team
med kinesiska studenter.
– Det här innebär redan nu
en utmaning för oss, både vad
gäller kvalitet och service inom
stora delar av HiG, säger Kristina Haesert, samordnare på Internationella Sekretariatet.
– Till hösten kommer 150
kinesiska studenter. De ska tas
emot på bästa sätt och vi har
därför en ny medarbetare i Zhiyan Ma som har goda kontakter
speciellt i Guizou-provinsen i
Kina.

Ove Wall

Forskningsstrategifrågor och direktiv till beredningsgrupp
Doktorandverksamheten vid HiG
Utbildningsplaner för internationella kandidatprogram
Beredningsarbetet av programutbud 2008/2009
Bolognaprocessen
Högskolelagens skrivning om hållbar utveckling

Nästkommande sammanträde är den 8 maj 2007.
Protokoll med mera finner ni på nämndens hemsida: http://
www.hig.se/organisation/utbildningschef/programkansliet/
NT-namnden/NT-namnden.htm
Frågor kring nämndens arbete besvaras av ordförande Bahram Moshfegh eller nämndsekreterare Kjell Ekström.
Vid HVS-nämndens ordinarie sammanträde den 15 mars
behandlades bland annat följande frågor:
 Nämnden beslutade att rekommendera rektor att inrätta
bildpedagogik som huvudområde i kandidatexamen
under förutsättning att ett institutionsstyrelsebeslut som
stödjer ansökan biläggs beslutsunderlaget till rektor.
 En arbetsgrupp för utarbetande av forskningsstrategi
för åren 2008 – 2011 utsågs. Arbetsgruppen består
av Svante Brunåker (Sammankallande), Marja-Leena
Kristofferzon, Eva-Britta Ståhl som ledamöter/lärarrepresentanter samt Jaana Kurvinen som doktorandrepresentant.
 En instruktion för magisterrättsgruppen skall tas fram av
Mikael Björling för fastställande vid nämndens sammanträde den 10 maj.
 Framtagande av underlag för beslut om att genomföra
en kurs i kvantitativ metod skall tas fram bestående av
bland annat förslag till kursplan och lärare för en forskarutbildningskurs i kvantitativ metod samt bedömning
av de studerandes intresse för att delta i en sådan kurs
vårterminen 2008.
 Nämnden beslutade stödja förslaget att som tillfällig
lösning ge forskarsekreteraren i uppdrag att svara för ett
urval av studierektors uppgifter.
Nästkommande sammanträde är den 10 maj. Handlingar till
nämndens sammanträde skall vara nämndens sekreterare
tillhanda senast 3 veckor innan sammanträdet.
Protokoll m.m. finner ni på http://www.hig.se/forskning/FoN.
htm
Frågor kring HVS-nämndens arbete besvaras av ordföranden, Svante Brunåker (sbr@hig.se), eller nämndens sekreterare, Björn Karlsson (bko@hig.se).

Vid Lärarutbildningsnämndens, LuN, senaste möte behandlades bland annat följande frågor:
 Lärarutbilningsnämndens samt PUX verksamhetsberättelse och verksamhetsplan antogs.
 Examensordningen för lärarexamen har reviderats av
regeringen och en arbetsgrupp tillsattes för att anpassa
kursplaner och utbildningsplaner.
 Plan för arbetet samt tidsplan för självvärdering av lärarutbildningen inför HSV:s platsbesök ht-07 antogs.
 För att stärka nätverken kommer en gemensam lärarutbildardag att anordnas.
För mer information se http://www.hig.se/ufk/lun/protokollLUN.html

Kaledarium

4/5, PUX Samverkansråd i Bollnäs. Berör prefekterna vid HS-,
N-, V- och P-institutionerna,
skolcheferna i regionen, fackliga företrädare samt personal
vid lärarutbildningskansliet.
4/5, 10.00, hörsalen BMG. Bojan Stojanovic, ITB, försvarar
sin lic-uppsats. Se föregående
uppslag.
8/5, 22/5, 30/5. 13–16, 92:208.
Genus för högskolelärare. Kursen ska ge en allmänorientering
om genusvetenskapens grunder
och utgångspunkter för reflektion över lärarrollen. Avsikten
är att ge en startpunkt för til�lämpningar i undervisningen
inom olika discipliner. Anmälan senaste 30/4 till lbt@hig.se.
9/5, 08–17. Olika platser på campus. Friskvårdsdagen. Hälsa för
kropp och hjärna, praktiskt och
teoretiskt. Samma dag startar
Rektorskampen. För detaljerat
program se http://www.hig.se/
aa/pa/friskvardsgrupp.html.
16/5, 10–12, 13:302. Seminarium om profilering. Inledare:
Romulo Enmark, rektor vid
Högskolan i Halmstad. Kommentator: Svante Brunåker,
ordförande i HVS-nämnden.
22/5, 9.00–12.30, Valhall. HBTdag (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, 99:131. Magnus Isaksson, ITB, disputerar vid KTH
på området telekommunikation.
25/5, 12–15, Studentcentrum.
Erasmus 20 år. Olika aktiviteter arrangeras för att uppmärksamma programmets jubileum.
Arrangör: Internationella sekretariatet och Europa Direkt Gävleborg, Gävle stadsbibliotek.
31/5–1/6, Ockelbo/Wij Trädgårdar och Gasklockorna/Gävle. Konferens: Ett helhetsgrepp
på hälsa. Ett flertal inbjudna talare. Närmare detaljer finns här:
http://www.hig.se/hs/helna/
31/5, Soldathemmet. Terminsavslutning för personalföreningen med grillkväll. Mer i
kommande mail.
1/6, 13.00 i hörsal E, Humanisthuset, Umeå universitet.
Eva Ekstrand försvarar sin doktorsavhandling Kaj Anderssons
MORGONBRIS. Kvinnopress,
trettiotal och längtan efter fri
tid. Se föregående uppslag.
4/6, Gävle Teknikpark. "Här
finns pengar!". Seminarium
om EU:s 7:de Ramprogram. Se
notis på föregående uppslag.
12–13/6, 33:202. Nationell
konferens i Pediatrik och pediatrisk omvårdnad för adjunkter,
lektorer samt handledare som
är verksamma inom sjuksköterskeprogram och specialistutbildningar för barnsjuksköterskor. Inst. för Vårdvetenskap
och sociologi. http://www.hig.
se/v-inst/Aktuellt/barnkonferens.htm.
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Rektorskampen startar
Ett säkert vårtecken på
Kungsbäck är Rektorskampen som startar i samband
med Friskvårdsdagen den 9
maj.
Rektor bjuder in alla, såväl studenter som personal, att till fots
i valfri hastighet ta sig några kilometer längs ett av elljusspåren
runt Åkermans kulle.
Fina priser utlottas även denna omgång.

"En skiva stol" på Silvanum
Andraårstudenterna
på Design och Träteknikprogrammet fick en
skiva 4 mm-plywood
var och beställning på
var sin isärtagbar stol
med bra sittkomfort,
ergonomisk riktig och
anpassad till industriframställning.

Therese Fridh och Ann Pettersson är två av
studenterna som av en plywoodskiva och en
kravlista konstruerade stolarna.
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Resultatet, 14 inbördes helt olika sittmöbler, ställs nu och en
månad framåt ut på Silvanum. Bland skapelserna finns köksstolar,
fåtöljlika stolar, kontorslika stolar och vad
som väl närmaste är att
ses som vilstolar.
Med sinnrika konstruktioner har man gett
materialet egenskaper
det inte hade från början.

Någonting helt annat.
Efter nästan exakt en mil drabbades motorn först av en lät�tare astma, sedan av stroke. För att i en förtvivlad och hopplös
akuträddning ta oss åtminstone en kilometer närmare Visby till
tryckte jag gasen i botten. Alltid händer något tänkte jag. Men
det gjorde det inte. Det är i sådana stunder man kan behöva ett
gott råd. En vinröd Volvo stannade, en basebollkepaklädd man
ut och bad mig öppna motorhuven. Han ruskade på huvudet och
kisade med ögonen:
– Såna här bilar brukar man inte reparera.
Ett hygglo på gotländska landsbygden.
Tjugo minuter senare utanför en verkstad i skogen. Inrymd i en
gammal, tja, nånting. Bakom en stor mustach en liten, liten man,
en missmodig en, också han kisande.
– Det blir nog till att rensa nålventilen, sa han efter att ha tagit
bort locket till luftfiltret.
Fyra hundra spänn. Han hade gjort ren hela förgasaren. Sa han.
– Nålventilen sitter ju efter luftfiltret, påpekade någon en vecka
senare, kisande.
Betydelsefull blick, det där.
Owl

Det brinner igen

Som vanligt den sista april tänds en jättebrasa på udden i Regementsparken. Kasen är också som vanligt jättestor och lång som ett
hyreshus. Tal av rektor, körsång och fyrverkeri utlovas. Eventuellt
också värme även om oddsen är rätt så låga när detta skrivs.

