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Högskolan
fyller 30

Det uppmärksammas bland annat med detta utökade nummer av
Högaktuellt. Rektorerna Wenche
Nerdrum-Ullman, Bigitta Stymne
och Leif Svensson berättar om sina
respektve perioder som chef för en
av Gävles största arbetsplatser.
Åsa Morberg, anställd sedan
början av 1970-talet var med om
övergången såsom lärarutbildare.
Här skriver hon själv om en tid då
nya frågor föddes.
Anders Jackson, HiG:s förste
nätverksansvarige, berättar om tiden då hårddiskarna var stora som
bildäck. Med mera.
Mycket nöje!
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Högskolan har under sina 30 år
gått från en start med cirka 1 000
helårsstudenter och försumbara
medel för forskning till dagens
situation med 6 000 helårsstudenter, och 100 miljoner per år
till forskning. Lärarkompetensen har höjts från i stort sett inga
disputerade lärare vid starten till
dagens situation med 140 lektorer och 38 professorer.
Till en början dominerade
lärarutbildningen Högskolans
utbud. I dag kan man tala om
Högskolans fyra ben; utbildning av lärare, av högskoleingenjörer, av högskoleekonomer samt av sjuksköterskor
och socionomer. Vi säger gärna
att vi har 45 program och 800
kurser, vilket är imponerande
även om jag nog tycker att vi
måste tänka på en sanering
både i program- och kursutbud
till förmån för ekonomin och
för kvaliteten.
Hur har denna utveckling av
volym, innehåll och form varit möjlig? Jag brukar säga att
Högskolan består av 700 anställda och 6 000 studenter och
att det är den samlade kreativiteten hos dessa 6 700 som utgör
Högskolans motor. Visst var vi
först i landet med förskollärareutbildning med NT-inriktning,
med hälso- eller friskvårdspedagogik, med fastighetsmäklarutbildning och mycket
annat! Visst har vi snabbt och
effektivit tagit till oss distansutbildning och projektbaserad
utbildning, för att ta ett par
exempel från den pedagogiska
sidan! Visst har vi spetsforskning inom bland annat byggforskning, energi, geografiska
informationssystem, radiomätteknik, litteraturvetenskap och
belastningsskadeforskning. Jag

Rektor Leif Svensson

kan naturligtvis inte räkna upp
alla kreativa inslag här - de som
känner sig förbigångna får ursäkta.
Man kan fråga sig om kreativiteten fortfarande kan få
utlopp i dag. Kanske har den
höjda akademiska nivån blivit
ett hinder; kanske är de stora
olikheterna mellan olika områden ett annat hinder? Jag slås,
till exempel när jag träffar alla
ämnesföreträdare, av den stora
bredd som finns inom Högskolan – bredd i erfarenheter, bredd
i kompetenser, bredd i åsikter
och bredd i traditioner. Tillsammans är vi utomordentligt
starka om vi utnyttjar de möjligheter bredden ger, men en
fara i sammanhanget är att bredden också kan innebära brist på
förståelse och respekt för ”dom
andra”. Inbördes debatt skall vi
ha - debatten är livsluft för en
högskola - men samtidigt måste
vi ha respekt för och försöka
förstå andra synpunkter än de
som hör ihop med det egna områdets traditioner.
Ingen högskola är ett elfenbenstorn. Om man ställer frå-

gan ”Varför finns Högskolan i
Gävle”, så kan den uppfattas på
två sätt; antingen som en fråga
om orsaken bakom att Högskolan finns eller som en fråga om
syftet med att Högskolan finns.
Svaret på båda frågorna har något att lära oss. Det var inte ens
påtänkt att det skulle inrättas en
högskola i Gävle för 30 år sedan.
Endast ett kraftfullt och resolut
ingripande från några starka
politiker, främst Åke Gillström
och Ing-Marie Hansson från
Gävle och Gösta Sandin och
Inga Hagström från Sandviken,
övertygade den gången riksdagens utbildningsutskott, så att
Högskolan kom till. Svaret på
den andra frågan är att Högskolan finns för studenternas och
för det omgivande samhällets
skull. Jag är övertygad att det är
det enda svar som tillfredsställer vår uppdragsgivare, våra studenter och samhället omkring
oss och därmed också det enda
svar som är hållbart i längden
och som garanterar Högskolans
fortsatta utveckling.
Just nu har 30 år av ständig
expansion av grundutbildningen
avbrutits. Intresset att söka till
högre utbildning avtar och antalet studenter minskar – här som
på andra högskolor. Att högskolorna och universiteten är starkt
beroende av konjunkturer och
av demografiska faktorer har
vi nästan hunnit glömma under
de senaste 30 åren. Nu måste vi
använda vår flexibilitet och vår
kreativitet för att klara en fortsatt utveckling och en anpassning till de nya förhållandena.
Högskolan är så stark, har så
god förankring i omgivande
samhälle och näringsliv och har
så stora kreativa resurser, att jag
är övertygad om att anpassningen kan klaras av på ett bra sätt.

Ju äldre man blir desto kortare
tycker man att den senaste tiden varit. Därför kanske det
kan vara på sin plats att friska
upp minnet lite.
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Jimmy Carter USA:s president.
"Tältprojektet" en av
proggerans höjdpunkter, hade premiär i Göteborg.
Försäljningen av mellanöl upphörde.
Kronprinsessan Victoria
föddes.
140 tunnor miljöfarligt
avfall grävdes upp i
Teckomatorp och företaget BT Kemi upphörde
med verksamheten.
Ett jordskred på Hisingen gjorde 436 personer
hemlösa. Nio personer
dödades.
Medbestämmandelagen infördes.
Varuhuset EPA bytte
namn till Tempo.
The Arks sångare Ola
Salo föds liksom fortbollsspelaren
Fredrik
Ljungberg medan Ernst
Wigforss, före detta
finansminister, operasångerskan Maria Callas, Charlie Chaplin och
Elvis Presley avlider.
Forbes vann den svenska uttagningen till melodifestivalen och placerade sig på en, enligt vissa
hedrande, sistaplats i
finalen.
Linda Haglund sprang
fortare än någon annan
svensk.
En ny lag gav oss rätt till
tjugofem dagars betald
semester varje år.
Elvis Costello ger ut sin
första singelskiva.

•

•
•

Den brittiske bluesgitarristen Peter Green, gitarrist i Fleetwood Mac,
tas in på mentalsjukhus efter att ha försökt
skjuta sin manager då
denna försökt hindra
Green från att ge bort
sina gage.
Punkmusiken kom till
Sverige.
Hälsovårdsnämndens
före detta cyanväteförråd
flyttas från Alderholmen
till
Boulognerskogen
som offentlig toalett och
artistloge.

Och så genomfördes högskolereformen då lärarhögskolan, förskoleseminariet och
yrkeshögskoleutbildningen i
Sandviken slogs samman vilket
ju kom att bli den direkta anledningen till utgivningen av detta
nummer av Högaktuellt.
Hågkomster
Vad högskolereformen betydde
rent praktiskt för lärarutbildarna
berättar Åsa Morberg om på
sidan 12. Hon var med och vet.
Den förste rektorn, Wenche
Nerdrum-Ullman,
berättar
själv några hågkomster från de
första tolv åren på sidan 6.
Wenches efterträdare, Birgitta Stymne, satt även hon i
två perioder, alltså 12 år. Hon är
intervjuad på sidorna 5.
I sju år har Leif Svensson
varit rektor till sommaren. Om
Birgitta Stymnes tid betecknas
av expansion så kan Leif Svenssons tid betecknas som koncentration. Trots att Centrum för
belastningsskadeforskning,
CBF, knöts till HiG liksom Serietecknarskolan i Hofors och
Trädgårdsmästarutbildningen i
Ockelbo.
En minst sagt omvälvande

tid var åren runt 1991. Högskolan hade vuxit ur lokalerna
på Brunnsgatan och Sofiagatan.
Frågan var bara vart man skulle
flytta. Alderholmen föreslogs
och sedan satte en häpnadsväckande debatt igång i media,
inte minst. En debatt som väl
åtminstone strök under vilken
storhet Högskolan betraktades
som.
Alla utom en
Alla var eniga om att Alderholmen var det perfekta läget.
Med undantag av Byggnadsstyrelsen. Och det blev det gamla
regementsområdet. Till och
med Arbetarbladets chefredaktör Kenneth Lutti och Gefle
Dagblads kulturredaktör Björn
Widegren var eniga vilket sannerligen inte sker ofta.
"Klassikt korkat beslut"
Björn Widegren skrev att beslutet var "ett klassiskt korkat
beslut" och han hoppades att

[Birgitta] Stymne skulle få äta
upp valet i framtiden.
– Jag tycker lika i dag som
då, säger han nu.
Kenneth Lutti är frågande.
– Tyckte jag verkligen så? I
så fall måste jag säga att det var
oerhört korkat sagt. Det har ju
blivit fantastiskt bra.
Ordningen är återställd.
Värnade grusplanen
Men hur skulle det se ut?
Länsantikvarien var bestämd:
den stora grusplanen fick inte
tas bort. Tillagda byggnader
skulle stå utanför de befintliga
byggnaderna. Byggnadsstyrelsen ville ha en 350 meter lång
korridor rakt igenom husen.
Arkitektbyrån White ritade.
Det blev som det ser ut i dag,
bortsett från det prisbelönta biblioteket som kom senare. Många
vittnar om att det blivit Sveriges
vackraste högskola.

Ove Wall

Foto:
Lars Rörby
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Birgitta Stymne:

Leif Svensson:

Kan vända redan inom ett par år
När Leif Svensson tillträdde
som rektor 2001 hade den
tidigare så kraftiga expansionen börjat stillas och en
period av kompetenshöjning
inletts. Både ifråga om pedagogisk skicklighet och akademisk kompetens har stora
framsteg gjorts fram till i dag.
Exempelvis har antalet professorer ökat från 14 till 38.
– I dag har vi 140 lektorer vilket är en kraftig ökning ,så man
kan säga att det varit en stor nivåhöjning.
Forskningsvolymen är för
alla lärosäten ett nyckelmått för
att mäta framgång.
– Bland alla högskolor som
saknar vetenskapsområde har
vi en forskningsbudget som ligger i topp. Det beror mycket på
att vi har Byggd Miljö i Gävle,
BMG, och givetvis på att vi har
Centrum för Belastningsskadeforskning, CBF, knutna till oss
sedan några år.
Både CBF och BMG drar in
mycket pengar från externa finansiärer.
– När CBF lämnade Arbetsmiljöverket och hamnade hos
oss ökade i ett slag forskningsbudgeten med 25 miljoner kronor och den ligger i dag på omkring 100 miljoner kronor.
Inget gehör
Ansökan om ett eget vetenskapsområde fick inte det gehör
hos regeringen som man hoppats på.
– Att vi inte fick någon som
helst respons från regeringen är
kanske det mest anmärkningsvärda. Men vi har anpassat oss
genom att söka samverkan med
andra universitet och högskolor
via flera forskarskolor. Bland
annat har vi samverkan med
KTH. Vi har vidare samverkan
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med företagsekonomerna och
Mittuniversitetet och vi har engagemang i genusforskarskolan
i Umeå och forskarskolorna i
Örebro inom vård och skola. Jag
tycker vi har varit lyckosamma
med det.
Högre kvalitet
Grundutbildningen, Högskolans basverksamhet, har även
den visat en bra utveckling kvalitativt.
– Undervisningen har utvecklats. Man har lärt sig att
hantera distansutbildningen
på ett väldigt bra sätt och
det har funnits en beredskap
bland lärarna att arbeta medvetet med förnyelse både vad
gäller innehåll och metoder.
Det bådar ju gott för Högskolans framtid.
Den projektbaserade ingenjörsutbildningen nämner han
också i sammanhanget.

Det finns "ups" och det finns
"downs". Förutom den bleknade universitetsvisionen nämner
Leif ekonomin, problematisk
här som på de flesta lärosäten.
– Det har varit en lång följd
av år med expansion. Nu står vi
inför ett antal år när studentantalet kommer att sjunka, något
vi redan har märkt av. Det är
klart att det är tungt, men en
realitet som vi måste leva med
och samtidigt offensivt göra det
bästa möjliga av situationen. Vi
måste fortsätta att utveckla oss
och inte falla ner i desperation.
Snart strömmar studenterna hit
igen och då måste vi vara klara
att ta emot dem. Jag tror att det
kan vända redan inom ett eller
två år beroende på konjunkturen.
– Dels är det tungt att göra sig
av med kompetenta medarbe-

Adjunkter såg lektorer som ett hot

tare. Dels är det ju inte särskilt
smidigt då det tar lång tid att
återställa personal när behovet
kommer tillbaka.
Någon statistik över hur långt
det är mellan hög- och lågtillströmning tror Leif inte gjorts.
– Däremot lär det vara belagt
att studentrevolterna återkommer vart fyrtionde år.
Om den senast inträffade
1968 skulle 2008 alltså vara ett
hyfsat tips för nästa. Men då sitter kanske Leif i trygghet nere
i Skåne dit han förmodligen
kommer att flytta åter.
– Nja, de börjar kanske redan
på våren, ler han.
Dessutom har han möjlighet
att stanna i Gävle ännu ett år,
men då som professor i matematik. Vad det blir har han ännu
inte bestämt.

Ove Wall

Den största debatten under
Birgitta Stymnes tid som rektor för Högskolan gällde omlokaliseringen. Tidningsarkiven
vittnar om att alla tyckte att
Alderholmen var bästa plats.
Så lade regeringen ned ett
flertal regementen, däribland
I14, vilket förändrade allt.
Under Birgitta Stymnes tid som
rektor för Högskolan i Gävle/
Sandviken, 1989–2001, fortskred arbetet med att förändra
kulturen från ett lärarutbildningsseminarium till en akademi.
– Det handlade om att välja
inriktning för Högskolan och att
förändra synen på verksamheten. Från att ha byggt på seminarier, det var ju bra då, skulle
allt akademiseras och bygga på
vetenskaplighet.
Det var en förändring som
inte var helt lätt.
– Så gott som alla var ju adjunkter, det vill säga de saknade
forskarutbildning, så var kulturen då, och där fanns endast
ett fåtal lektorer. Dessa kunde
uppfattas som ett hot av adjunkterna. Löneskillnaderna spelade
förstås in. Men när den vetenskapliga nivån skulle höjas kom
ju adjunkterna att stå där med
färre undervisningstimmar och
det kunde nog uppfattas hotfullt.
Höjer kvaliteten
Birgitta Stymne tycker att man
lyckades smälta ihop de två
grupperna. När hon slutade
2001 fanns här 120 forskarutbildade lärare, givetvis även inom
lärarutbildningarna.
– En lektor eller en professor behöver nu inte alls vara en
bättre lärare, men de behövs när
man ska bygga upp en forskningsverksamhet.

– En professors uppgift är
framför allt att utbilda forskare.
Forskarna i sin tur höjer kvaliteten på grundutbildningen.
Utan professorer och docenter
sjunker kvaliteten och därmed
minskar studentantalet.
För att utbilda forskare krävs
att man har ett vetenskapsområde. Det är alltså möjligheten
att få utbilda doktorander som
är viktig, inte att få kalla sig
universitet.
För övrigt tror Birgitta att
begreppet vetenskapsområde
kommer att försvinna då mycket forskning är flervetenskaplig
till sin natur.
Ny möjlighet
Den största klart avgränsade
händelsen under hennes rektorstid är utan tvekan flytten
från Brunnsgatan till Kungsbäck. Det var en fråga som

fick morgontidningarna att
svämma över av åsikter trots att
alla, utom Byggnadsstyrelsen i
Stockholm, tycktes vara eniga:
Högskolan skulle ligga på Alderholmen. Allt annat var en
klar väg utför.
Och Alderholmen var det
nära att bli.
– Det var bara en så här liten
bit kvar – Birgitta måttar en
springa med tummen och pekfingret – när regeringen plötsligt
avslöjar en omfattande nedläggning av regementen runt om i
landet.
I14 var ett av dem. Genast
uppstod ytterligare en möjlighet, att samla Högskolan på
Kungbäck, och det var här insändar- och debattstormen startade. Birgitta tyckte som alla
andra, att Alderholmen var det
enda alternativet.

– Jag hade ingen egentlig
kunskap om hur det såg ut på
I14, det var ju stängt för allmänheten, men föreställde mig
kaserner och baracker.
– Men arkitektbyrån White
gjorde ett förslag på hur det
kunde komma att te sig. Jag
kunde se potentialen med området.
Förslaget hade inte samma
utformning som i dag men Birgitta ändrade sig tämligen omgående.
– Huskropparna var ihopbyggda. Då först såg jag möjligheterna till nära samarbete mellan institutionerna. Och jag såg
närheten till Boulognerskogen
och Stadsparken.
Den 10 februari 1996 invigdes den nya Högskolan efter tre
års om- och tillbyggnation. Mer
fortsättning på sidan 18
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HiG:s första rektor Wenche Nerdrum-Ullman:

Wenche Nerdrum-Ullman var
Högskolans första rektor. Här
gör hon själv en återblick.

F

ör trettio år sedan, 1977,
började Högskolan trampa
upp spåren till en utveckling,
som pågår i nuet, med bredare
spårvidd i de arkitektoniskt
vackert förnyade regementslokalerna, anpassade till de nya
framväxta behoven. Allt stort
har för det mesta börjat i det
lilla. Exempel kan hämtas i vår
industriella historia.
Just nu pågår en debatt, initierad
av den nye universitetskanslern
Anders Flodström, tidigare
rektor vid Kungliga tekniska
högskolan. Han menar att en
större satsning måste göras för
att skapa ett universitet, där
spjutspetsforskning kan bedrivas, detta för att hävda Sveriges
ställning i internationella forskningssammanhang. Förslaget
har väckt oro, eftersom detta
kan föra med sig minskning av
antal universitet och omfördelning av resurser. I debatten har
framförts förslag om profilering, specialisering och högre
kvalitetskrav. Ett drastiskt förslag från en debattör handlade
om ”degradering” av Uppsala
universitets status.
Diskussioner sedan 1977
Ovanstående är inte svårt att
känna igen: resurs- och fördelningsdiskussioner har egentligen pågått sedan 1977. Den
gången gällde det universiteten
och de då tillkomna nya högskolorna,
”resursurholkning
för universiteten” sades det då.
1968 års reformförslag innebar en starkt ökad satsning på
högre utbildning och därmed
nya högskolor i Sverige. Detta
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medförde
livsvalsmöjligheter för många fler människor i
vårt land och var avgörande för
många regioners utveckling. De
nordiska länderna har internationellt varit kända för sin höga
utbildningsnivå, vilket starkt
har bidragit till både demokrati,
samhällsutveckling och ökad
konkurrensstyrka.
Det kanske kan vara dags
för många nu verksamma inom
högskolevärlden att delta i debatten. Hur definieras högskolekvalitet, också utifrån ett omvärldsperspektiv? Hur slår man
vakt om det som högskolorna är
bra på? Vad kan man inte upprätthålla – om de statliga resurserna skulle styras om?
Hotet blev tydligt
Att jag har blivit så berörd av
debatten har att göra med ett
starkt minne från Högskolans
första period. Vi tvangs till
mycket hårda besparingar. I ett

öppet forum med personalen
– före de fackliga förhandlingarna – blev det mycket tydligt
hur hotet mot jobb och eventuell hemort upplevdes. Det förde
bland annat med sig ganska bisarra förslag från lärarsidan: att
all administration skulle bort.
Löneutbetalningshandläggaren
skulle dock få stanna, men behövdes egentligen bibliotekarien? Rektor var man ju tyvärr
tvungen att ha kvar på grund av
högskoleförordningen. En något förströdd lärare satt fridfullt
och tecknade, medan de kära
kollegorna föreslog de kraftigaste nedskärningarna på vederbörandes ämne. Kommer hot
mot den egna tillvaron med i
bilden förvandlas vi kanske alla
ganska snabbt.
Drog in pengar
Tidigare har jag berättat i Högaktuellt om champagnefesten på
Högskolan då hotet om nedlägg-

ning av lärarutbildningen på vår
högskola hade föreslagits av utbildningsdepartementet men avvärjts. Vi hade fått gehör för våra
argument vid en uppvaktning hos
utbildningsutskottet, hårt arbete av
många och en viss tur. Varför slogs
vi så hårt för lärarutbildningen?
Regionstyrelsens ordförande och
handläggare hade försökt övertyga och locka oss vid olika överläggningar med större antal kurser
från andra sektorer, men vid sidan
om de personalmässiga hänsynen
fanns ett annat argument: vår lärarutbildning var då i stark utveckling, men lärarutbildningen var
också den resursmässigt starkaste,
och den finansierade en stor del av
Högskolans övriga verksamhet.
Utan den hade utvecklingsmöjligheterna för Högskolan kraftigt
strypts.
Uppdragsutbildningar
Det var till följd av ovannämnda
händelser som uppbyggnaden

av uppdragsutbildningar tidigt
började vid sidan om Högskolans ordinarie program inom
de tekniska och ekonomiska
sektorerna, lärarutbildning och
kultur- och friskvård. Vi startade tidigt uppdragsutbildningar
först och främst inom länet, där
Gävleborgskommunerna starkt
bidrog till utvecklingen. Vi fick
nya perspektiv genom samarbetet och dessutom fick Högskolan råd att nyanställa lärare
i stället för att tvingas säga upp.
Samspelet mellan erfarna och
yngre lärare gav säkert många
lust och inspiration att pröva
nytt. Stor hjälp till den tekniska
sektorn fick Högskolan dessutom av Sandvikens kommuns
framsynta politiker och företagare.
Mentorskap
Kan den som var med i början
av Högskolans utveckling ha
några erfarenheter av värde
att överföra till dem, som nu
är i språnget att levandegöra
och kvalitetssäkra Högskolans
mångsidiga mål och därtill sina
egna livsmål? Trots mentorska-

Kalendarium

Några minnen och tankar inför
Högskolans trettioårsjubileum

pets ökade betydelse inom vissa
samhällsområden finns det en
del som bromsar. Själv kan jag
ana att det kan finnas risk för
idyllisering och förbigående
av problem, förträngning av
förr och då. Dels finns områden
och förändringar av och i prioriteringar och talesätt som kan
skymma det gemensamma i arbetet inom och för Högskolan,
både hos studenter, lärare och
administratörer. Ett försök trots
allt: vi hade också konflikter
och hårda diskussioner om vilken väg, som var bäst för Högskolan. Medierna var även då på
jakt efter säljande så kallade kriser. Kanske var de ibland ovana
vid att det inom en organisation
alltid finns olika perspektiv, ilska och skilda uppfattningar,
vilka behövs om utveckling
skall äga rum. Tystnad kan däremot vara kontraproduktiv.
Var på rätt väg
Vad är det som jag minns och
som fortfarande påverkar mig
efter tolv år som Högskolans
första rektor från 1977 till
1989? Det var kärleken till och

29–30/10, P-institutionen deltar
i Skolforum, Älvasjömässan,
monter C06:31. Välkomna att
besöka oss.
12/11, heldag, lokaler meddelas
på länken nedan. Penta Plus
IKT-pedagogiska turné. Välkommen till inspirationsdag. Tema:
Studentens verklighet – inte en
trend!
10.00–12.00: Elza Dunkels – föreläsning om Nätkulturer och
kompetenser.
13.30–14.30. Seminarier: Upphovsrätt & Plagiering samt Flexibelt lärande: Kompetensförsörjning och e-learning.
14.30–15.00. Seminarier: Exa-

nyfikenheten på mina egna ämnesområden, som gav mig möjligheten att möta människorna
inom Högskolan i olika diskussioner. Det var ibland djupdiskussioner med studenterna, som
hela vår verksamhet handlade
om. Fick de det i utbildningen
som de verkligen behövde? Vi
hade olika utvärderingar, som
skulle visa oss om vi var på
rätt väg. Intressant har varit att
ta del av Högskoleverkets Studentspegel, som ger en samlad
bild av vad studenterna saknar.
Minns värmen
Jag minns avslutningarna med
deras sånger, där de om än med
viss ömhet berörde våra tillkortakommanden men också
nämnde allt det de var glada
över. Vi hade det många gånger
svårt när stunden var inne för
avsked. Jag minns också skratten och värmen i personalrummet och tillropen och leendena
i korridorerna på Sofiagatan och
i Brunnsgatans storståtliga hus,
dessutom vissa repliker av personalens olika glädjespridare
och humorister, ofta musika-

mination, digital och säker? Om
examinationsformer som utmanat våra vanliga arbetssätt. Samt
Sökning och källkritik – räcker
det? Tankar kring alla de nya
källor på internet där elever/studenter söker information. Deltagande är gratis men anmälan
nödvändig på grund av begränsat antal platser. <http://pentaplus.eventwax.com/higturne>.
Kontakt: mbr@hig.se.
29/11, kl. 10.15–17.00, 33:202.
Genusvetenskapligt symposium:
Forskning och förändring: genusvetenskapen och dess konsekvenser. Moderator Helena
Wahlström.

liska. Jag minns också dem vars
röster har tystnat.
Jag har tiden i Gävle och
vid Högskolan att tacka för
mycket som gav mig stimulerande erfarenheter och där jag
även inom mitt arbete fick möta
vänskap. Gävle var ju även min
och min familjs hemstad under
tjugo år. Jag har haft stor tur
som tidigt i livet fick möta lärare på olika nivåer och inom
olika områden, vilka gav mitt
liv en föreställning om vad
lärare kunde ge vidare i fråga
om kunskaper, omsorg, engagemang och livshållning. Varje
dag får jag dessutom från den
vackra kulturstaden Gävle rapporter genom Berglins satiriska
teckningar och samhällsavslöjanden i olika tidningar. De
innehåller mycket av Sokrates’
”Känn dig själv”.

Kappelshamn
28 augusti 2007
Wenche Nerdrum-Ullman
den

PS: Passerar du Gotland är
du välkommen i vår trädgård,
gärna i orkidétid.

Högre genusvetenskapliga
seminariet HT 2007
22/10, 10.15–12.00, 92:208.
Katarina Andersson: Är manliga
lärare bättre? Seminarieledare:
Mona Eliasson.
23/11, 13.15–15.00, 92:208.
Monica Hallström: The degree
project opened her eyes - The
meaning of the degree project
about gender equality and gender. Seminarieledare: Mona
Eliasson
10/12, 13.15–15.00, 92:208. Helena Wahlström: Ett nytt faderskap? Seminarieledare: Mona
Eliasson.
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När hårddiskarna var som Fiat-däck
I begynnelsen var skrivmaskiner och spritstenciler. Men
sedan började den tekniska
utvecklingen som i dag pinnar på som en jagad kanin
och lämnar oss hopplöst
omoderna efter några få år
och värdet på en dator för tio
tusen kronor ligger efter fem
år i paritet med en osmord
cykel.

Skarven mellan "fröken
Svensson" och "Margaretha"
inföll 1977 då Wenche Nerdrum-Ullman utsågs till rektor
för Högskolan i Gävle/Sandviken. Margareta Svensson
skötte högskolans växel genom att koppla sladdar till olika kontakter på växelbordet.

Stora bilden föreställer
en Prime 750-server,
(t. h.). Infälld en ABC806. Diskettstationen
för stora och mjuka
floppydiskar saknas på
bilden.

– Skulle någon ringa rikssamtal
var de tvungna att be mig att
först ringa upp mottagaren och
först därefter koppla upp den
som skulle ringa till linjen, slå
numret och koppla dem vidare,
berättar Margaretha, i dag personaladministratör.
Det ville till att känna igen
alla på rösten och det gjorde
hon.
Växeln hade fem inkommande linjer men köer blev det
sällan. Därför hade Margaretha
tid till annat, bland annat renskrivning.
Ulla Sandström, registrator

Anders Jackson studerade till
dataingenjör vid HiG (då HGS)
innan han 1985 anställdes som
labbassistent och därefter höll
allt fler föreläsningar. Han skrev
det första mejl som någonsin
lämnade Högskolan. Och som
han inte insåg storheten i detta
har han glömt vad där stod.
– Antagligen någon fråga om
i fall det fungerade.
Han fick svar så det gjorde
det väl. Någon på Uppsala universitet stod som avsändare.
Som ett kylskåp
Datautbildningens datorer, ABC
806:or, var placerade i nätverk
kring en central server av då
moderna mått. Chassit var större än ett kylskåp. Hårddiskarna,
med diameter som Fiatdäck, var
på 20 Mb, alltså motsvarande
åtta små disketter.
– När alla jobbade gick det
segt, minns Anders. Ville man
testa en nyskriven programsnutt
varnade man alla innan. Alla
övriga måste få tid att spara ned
allt de gjort eftersom risken inte
var liten att datorn helt enkelt
gav upp och startade om sig.
Raden för lång!
Datorn kom för säkerhets skull
med drygt två hundra färdigkomponerade
varningsmed-
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Tipp-Ex hörde till standardverktygen

delanden. Däribland en för att
den skrivna textraden var för
lång och inte fick plats på skärmen. Grafikminnet var på 2 Kb
för upp till fyra “högupplösta”
bilder, även om vi i dag knappt
skulle kunna lista ut vad de föreställde.
– Senare köptes det in två datorer med 20 eller om det var 40
Mb hårddisk var.
Dessa servade åtta terminaler
som var datastudenternas verktyg vid utbildningen i programmering. Varje gång någon skulle
testa sin programkod gavs alla
möjligheter att först spara sina
pågående jobb.
Det kunde mycket väl hända
att datorn gav upp och valde att
starta om sig.
Runt 1985 inträffade nästa
tekniska kliv. Då införskaffades

en Prime 750-server, storleken
jämförbar med en stor villavärmepanna, men av stolthet över
den tekniska utvecklingen benämnd "minidator", som betjänade de två PC-maskinerna, åtta
terminaler, administrationens få
datorer och nätverket.
– När hårddiskarna snurrade
som värst – de bodde i en egen
låda – gungade hela chassit fem
centimeter åt sidorna!
Ensamt modem
Nätverkskontakten sköttes
av ett modem på 9,6 kilobit per
sekund och en fast och väldigt
dyr linje. Men det var där och
då, våren 1989, som det hände:
Det första mejlet lämnar Högskolan med destination Uppsala
universitet via det påbörjade

universitetsdatanätet SUNET.
Internet hade nått Högskolan i
Gävle.
Men Anders minns alltså inte
vad han skrev i premiärmejlet...
"Förmodligen", säger han, "var
det något om mejlet självt."
Datorerna var över huvud
taget estetiskt rätt trista saker.
Inga “fönster” eller små bilder
eller grafik livade upp. Ändå anser inte Anders Jackson att det
blev bättre när IBM och Microsoft introducerade det grafiska
gränssnittet. Det var på den
tiden teknikerna tyckte att rött
och blått var fint ihop.
– Man fick ont i ögonen,
suckar Anders.
Så talar en sann dataingenjör.

Ove Wall

då som i dag, ryckte också in
som växeltelefonist. Båda var
utbildade kontorister och där
ingick att göra det mesta pappersarbete. Skriva rent utifrån
handskrivna original satte stiltydandet på prov.
– En del låg inte läkare långt
efter i fråga om handstil. Men
det gjorde att jag i dag är ganska
bra på sånt, säger Ulla.
Tipp-Ex tillhörde standardverktygen men bet inte på blåstenciler och karbonkopior.
– Skrev man fel på en sådan
var det bara att börja om.
Ovan myndighet
Högskolan var lite ovan vid den
nya rollen som myndighet. Ulla
öppnade i början all posten ensam.
– Men så kom någon och sa
att det inte gick för sig. Ingen
hade tidigare tänkt på att det
måste vara minst två personer
närvarande. I dag är det all-

33 000 inkommande mejl varje dag
Högskolans centrala dataservrar rymmer tillsammans
i dag omkring tio terrabyte
information. En astronomisk
mängd jämfört med på 1980talets inledning.
Servrarna är ett sextiotal till antalet och betjänar olika delar av
datornätverket. Någon statistik
över utgående mejl finns inte då
de inte passerar spam- och virusfilter. Däremot vet man att de
inkommande mejlen uppgår till
i genomsnitt 33 000 per dag.
Antalet datorer uppgår till
cirka 1100 och till dessa är 120
skrivare kopplade.
IT-enhetens driftsansvarige
Patrik Calrsson, gör ett överslag på hur stort utrymme de

centrala datorservrarna har och
stannar vid omkring 10 terrabyte. Då inte räknat det utrymme
som finns på Högskolans alla
arbetsdatorers hårddiskar.
Ändå visar vissa servrar tecken på att rinna över ibland.
Uppkopplingen mot omvärlden ligger numera på två gånger
en gigabyte i sekunden.

Ove Wall

Räkneexempel
En terrabyte är lika med tusen
gigabyte. En gigabyte är lika
med tusen megabyte. Detta kan
jämföras med de ursprungliga 40
megabyte som gällde i början av
1980-talet.

Ulla Sandström (t. v.)och Margaretha Svensson har båda arbetat vid Högskolan i över trettio år. Margaretha var den siste att lämna Brunnsgatan vid
flytten till Kungsbäck.

tid registrator, Ulla eller Ann
Scherdin, och en vaktmästare
som sprättar kuverten och gör
anteckningar om innehållet.
Ulla och Margaretha har upplevt färden mot det "papperslösa
kontoret" på nära håll och funnit att det inte infriats. Flextiden

var inte uppfunnen och Semesterns längd bestämdes av lönegraden.
Medbestämmandelagen infördes detta år.

Ove Wall

E-böcker ger gratis studentlitteratur
Två nya system för utlåning
av elektroniska böcker har
tagits i bruk av högskolebiblioteket. Det ena innehåller
främst kurslitteratur vilket
rejält kan kapa litteraturkostnaderna för studenter.
Systemen är dels det amerikanska ebrary, dels bibliotekstjänsts system e-biblioteket.
– Ebrary har ungefär 30 000
titlar, övervägande på engelska
och det rör sig mest om fackböcker. E-biblioteket har för
närvarande 540 titlar, framför
allt studentlitteratur, berättar
Tanja Donner på Högskolebiblioteket. Men antalet titlar ökar.
Naturligtvis kan detta kapa
kostnaderna för studenter men

det finns flera vinster.
– Många läser ju på distans
och kan ha svårt att ta sig hit för
att låna böcker. Men e-böckerna
kan ju läsas av hur många som
helst samtidigt. Det blir inga
köer.
I bägge fallen läser man
böckerna direkt på skärmen. I
det ena fallet laddar man ned
boken ifråga och kan läsa när
man vill tills boken "förstör" sig
själv efter en vecka, i det andra
fallet måste man vara uppkopplad varje gång man läser.
Såväl lånen som de program
som krävs, Adobe Acrobat
Reader upp till version 7 samt
ebrary Reader, är gratis.
I mitten av november ska en
större kampanj tima.

Högaktuellt



Foto: Harry Berg, Gunnar Norén m. fl.
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Högskolereformen
kontra
Bolognaprocessen

heten väsentligt.
För lärarutbildningen var
högskolereformen, enligt min
mening, en större och mera
omfattande reform än Bolognaprocessen, även om högskolereformen i sig egentligen inte
innebar någon större förändring
av själva kärnan i utbildningen.
Högskolereformen handlade
egentligen mest om förändringar i ramarna, inte bara för klasslärarutbildningen, utan för hela
högskolans verksamhet.
Det rådande undervisningsteknologiska synsättet fanns
kvar i utbildningen, även om det
möjligen modifierades något.
Det handlade exempelvis
mycket om detaljerade målbeskrivningar, inte utan paralleller till dagens strävan att skriva
learning outcomes eller lärandemål.
Större beslutsfrihet

U

nder en längre tid har alla på Högskolan i Gävle varit
upptagna av att anpassa utbildningarna till Bolognasystemet. Det har åtgått mycket möda och stort besvär
och vi har inte överblick över resultatet ännu.
Bolognareformen är odiskutabelt en stor reform. Men eftersom
det är 30-årsjubileum för Högskolan i Gävle går mina tankar
tillbaka till det stora och komplicerade utvecklingsarbetet som
genomfördes 1976/1977 för att försöka att lotsa klasslärarutbildningen in i akademin.
Rent organisatoriskt sammanfördes dåvarande Lärarhögskolan i Gävle, dåvarande
Förskoleseminariet i Gävle och
en nystartad teknisk utbildning
i Sandviken till den då kallade
Högskolan i Gävle/Sandviken,
HGS. De olika linjernas lärare,
som i bästa fall kände varandra
till utseende, slogs samman till
en enda gemensam lärarkår.
HGS fick också en gemensam
linjenämnd för alla linjer som
syftade till examen i ett undervisningsyrke.

12
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Det var en framsynt organisation som gav beredskap för det
fortsatta samarbetet.
Högskolan
expanderade
snabbt i början, men utvecklingsklimatet påverkades av
tuffa besparingsdirektiv. En
större omläggning av lärarutbildningen aviserades samtidigt
som en kraftig minskning av
barnantalet gjorde att klasslärarutbildningen i Gävle ansågs
överflödig i ett riksperspektiv.
Dessa faktorer påverkade
självklart utvecklingsbenägen-

Högskolereformen innebar att
klasslärarutbildningen till alla
delar blev en akademisk yrkesutbildning, med allt vad detta
innebar. Det blev en genomgripande förändring i beslutsordningen för lärarutbildningen,
genom att de beslut som tidigare fattats av departement och
myndigheter decentraliserades
till de enskilda högskolorna.
Högskolan i Gävle/Sandviken
fick nu enbart ramar, exempelvis ekonomiska och innehållsmässiga samtidigt som vi fick
stor frihet att besluta om såväl
organisation som arbetet i stort.
Den största förändringen var
kanske, trots att Lärarhögskolan
också hade samma uppdrag rörande vetenskaplighet, att lärarutbildningen skulle bedrivas på
vetenskaplig grund.
Vad kunde nu detta vara för
något? Det diskuterades en hel
del vid klasslärarutbildningen i
Gävle. Lärarutbildningen skulle
också genomföras på ett högskolemässigt sätt. Det betydde
i stort sett föreläsningar och

skriftliga tentamina i skrivsalen.
Lärarkandidaterna försvann
och studenterna kom

På lärarhögskolan studerade ”lärarkandidater” och i högskolan
skulle de över en natt omvandlas till studenter. Det var i stort
enbart lektorerna som kom från
universitet som klarade av detta
namnbyte. Studentgruppen på
låg- och mellanstadielärarlinjerna ändrades direkt genom att
mera demokratiska intagningsbestämmelser infördes, studenterna fick exempelvis räkna sin
arbetslivserfarenhet som merit
för att antas till lärarutbildning.
Studentgrupperna som började
1977 hade en helt annan profil
än föregående års, exempelvis
höjdes mellanstadielärarlinjens
genomsnittsålder med cirka tio
år.
Mycket studiemotiverade
De nya studenterna var mycket studiemotiverade, ofta med
viss yrkeserfarenhet från läraryrket, men också från andra
yrken (exempelvis mjölkbönder, poliser och barnmorskor),
som också visste att läraryrket
krävde gedigen kunskap. Förkunskaperna hos lärarstudenterna blev ojämnare än tidigare, men detta kompenserades av studenternas stora och
exceptionellt goda motivation
att förverkliga sina yrkesdrömmar.
Studentlivet för lärarstudenterna förändrades dock ganska
radikalt eftersom många studenter hade egna familjer som
de reste hem till över helgerna.
Det var mycket roliga studentgrupper att arbeta med på grund
av deras högre medelålder och
erfarenheter, ambition och vetgirighet. Det blev också något
lugnare än när 1968 års ”revolutionärer” dundrade fram i debatterna.

Löpande ämnesundervisning
Lärarutbildningen avreglerades
i och med högskolereformen
och den utbildningsplan som ersatte Skolöverstyrelsens tjocka
utbildningsplan, bestod av åtta
sidor att planera efter och försöka att på bästa sätt omsätta.
I stort sett alla anvisningar försvann och vi skulle nu besluta
lokalt i alla stora och viktiga
frågor. Detta var en gigantisk
omställning och jag menar att
den var en större omställning än
vad vi har just nu med Bolognasystemet. Lärarutbildningen
som tidigare bestod av i princip
löpande
ämnesundervisning
med vissa sparsamt förekommande tematiska samverkansinsatser mellan ämnen, skulle
nu arrangeras i kurser.

Under lärarhögskoleperioden
räknades undervisningstimmar eller så kallade lärartimmar och lärarkandidattimmar,
fördelade över fem eller sex
terminer, beroende på utbildningens inriktning. Högskolans tidsberäkning skulle
jämställas med en arbetstagares och således infördes en
40-timmars arbetsvecka och
detta skulle kallas för en po-

Färre steg i betygsskalan
oroade

Betygssystemet skulle också
ändras, från lärarhögskolans
graderade betyg i en flergradig
skala. I högskolan skulle nu betyg sättas på kurs, och det skulle
vara en tregradig skala, (VG, G
och IG). Detta förutsatte ett nära
samarbete mellan de ingående
lärarna.

Blev terminskurser
Kursbegreppet
diskuterades
både länge och väl och sedan
företogs en omstrukturering
vid HGS, liksom vid alla andra klasslärarutbildningar. Den
löpande ämnesundersvisningen
sammanfördes rent mekaniskt
till märkliga innehållsmässiga
och formmässiga skapelser som
kallades kurser, i högskoleförordningens mening.
Kurserna blev längre och
terminskurser var vanliga med
vida och övergripande rubriker
och med många ingående ämnen. Kurserna fungerade i stort
sett som den tidigare parallellt
löpande ämnesundervisningen.
Det fanns många duktiga och
engagerade lärare vid klasslärarlinjerna som gjorde sitt allra
yttersta för att ge studenter en
god utbildning.
40 timmar arbetsvecka för
studenter

Tidsberäkningen
ändrades
också radikalt från undervisningstimmar och studerandetimmar till så kallade poäng.

samverkan blev så småningom
planeringen av de linjeövergripande kurserna, så kallad ”gemensam grundutbildning”.
Decentralisering
I praktiken gjordes nog så små
förändringar som man bara
kunde för klasslärarutbildningen, när reformen genomfördes.
Det fanns ett slags mer eller
mindre dold avsikt att försöka
att flytta över de gamla, ovan
ifrån fastställda, centrala och
bindande direktiven, till en decentraliserad verksamhet med
den nya tidsberäkningen och
den nya terminologin. En sådan
konservativ och något utvecklingsfientlig hållning orsakades
kanske främst av en revirbevakning för ämnesföreträdarna och
av trygghetsaspekter. Man sågar
inte av den gren man sitter på.
Man värnar om sitt tjänsteunderlag.
Liten erfarenhet

Åsa Morberg minns reformen för trettio år sedan.

äng. Någon centralt fastlagd
fördelning av dessa 40 timmar
fanns naturligtvis inte, och
även om många lärare yrkade
på en fastställd fördelning per
poäng så blev det inte något
sådant beslut. Ämnena var
alltför olika. Den schemalagda undervisningstiden var
ändå väldigt hög i förhållande
till i dag. Innehållsramarna
för klasslärarutbildningen var
1977 enligt följande: 30 poäng
praktik, metodik och pedagogik 25 poäng och ämnesstudier 65 poäng eller 45 poäng.
Vidare tillkom tillvalskurser,
på mellanstadielärarlinjen med
hela 20 poäng och på lågstadielärarlinjen med 8 poäng.

Många lärare var på den tiden
djupt oroade över den förändrade betygsskalan som hade så
få steg, vilket kan jämföras med
dagens diskussion. En vinst var
att betyget i lärarskicklighet
avskaffades. Praktiken utsattes visserligen alltjämt för en
formell bedömning men då i
integration med övriga ämnen
i kursen. Förhoppningen om
att betygen skulle utveckla ett
samarbete infriades egentligen endast delvis. De första
betygssammanträdena, enligt
det nya systemet, var hisnande
upplevelser. Ambitionen att
ge någorlunda rättvisa betyg
gjorde betygssammanträdena
till kvällsplena. Den aktivaste

Ovanan att arbeta administrativt och att ta ansvar för att fatta
beslut, gjorde att utnyttjandet
av den nyvunna friheten dröjde
både länge och väl. Av den nya
högskolans cirka 100 lärare var
det bara några enstaka lärare
som hade erfarenhet av att fatta
beslut i en formell ordning och
den administrativa personalen
orkade inte heller driva det utvecklingsarbete som högskolereformen gjorde möjligt. Vi kan
i dag titta tillbaka på högskolereformen och se vad vi borde ha
gjort för att utnyttja det frirum
som reformen gav. Men vi kan
inte titta på Bolognaprocessen,
och säga, vad vi borde ha gjort.
Den ligger för nära i tid. Vi är
mitt uppe i arbetet, men det är
intressant att jämföra utvecklingsarbetena. Vad kommer vi,
eller rättare sagt, vad kommer
andra att skriva om Bolognaprocessen om 30 år?

Åsa Morberg
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Mycket nytt i forskningen om belastningsskador
CBF växer i Gävle under hösten till tio personer. Kontorsrummen räckte inte till så CBF
flyttar in i nya lokaler, i Tor
som annars rymmerdelar av
förvaltningen vid HiG.
Tillväxten i Gävle sker dels för
att öka forskningsaktiviteten
i Gävleborg, dels för att skapa
bättre möjligheter för samarbeten inom HiG. Enligt planerna
ska CBF växa till tio anställda
i Gävle fram till slutet av 2008,
medan antalet verksamma i
Umeå är kvar i nästan samma
omfattning som förut.
Nya medarbetare
De nya medarbetarna i Gävle är
forskare, doktorander och gäststudenter. Några är bekanta på
Högskolan, några är helt nya.
Bekant på Högskolan är Katarina Wijk, som den 1 september
påbörjade ett tvåårigt uppdrag
som gästlektor vid CBF.
Katarina kommer från institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, där hon har
arbetat som studierektor och
universitetslektor i pedagogik,
samt med en viss del forskning.
Hon disputerade 2003 på en
avhandling om planering och
implementering av hälsointerventioner, och hon hade blivit
sugen på att forska på heltid
igen.
– Jag är jätteglad över att
börja forska igen. Att få koncentrera sig på att tänka en
tanke färdigt, att se samband
mellan olika saker och att sedan
få berätta om detta.
Katarina Wijks forskning
kommer att handla om hälsofrämjande insatser i arbetslivet,
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med fokus på hur organisationer och dess ledare tar hand
om information om ergonomi
och belastningsskador. Hennes
forskning är kopplad till projektet ”Ergo-priset”, till vilket det
också ska anställas en projektledare under hösten. Projektet
ska främja en god arbetsmiljö
vid företag och organisationer
i gävleborgsregionen, genom
att lyfta fram företag som kan
stå som förebilder för andra i
sitt sätt att arbeta med modern
ergonomi.
Ergo-proset
Ergonomisk forskning har inte
haft tillräckligt bra genomslag
i arbetslivet, och Ergo-priset
är ett försök att visa företagen
att det lönar sig att anamma
moderna rön och ta hänsyn till
ergonomin då produktionen
planeras. En gång per år ska
det delas ut ett specialdesignat
Ergo-pris till ett företag som
framgångsrikt har tillämpat
ergonomiska principer i sin
strävan att nå ökad lönsamhet.
Professor Svend Erik Mathiassen är ansvarig för projektet.
Områden att utveckla
Katarina Wijks forskning kommer att förstärka ett prioriterat
område på CBF, som rör metoder och strategier som främjar
tillämpningen av ny vetenskaplig kunskap. Detta är samtidigt
ett av tre forskningsområden
som i rapporten ”Utvärdering
av svensk arbetsmiljöforskning” har pekats ut som särskilt
viktiga att utveckla. Rapporten,
som presenterades i våras, är
resultatet av en internationell

utvärdering som har gjorts av
FAS, forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, på
uppdrag av förra regeringen.
Ett annat av de tre rekommenderade forskningsområdena
är att ta fram modeller för mätning och riskvärdering av exponeringar (belastningar) i arbetslivet. Där har CBF redan en
internationellt stark forskning
med stöd från FAS, och den förstärks nu ytterligare i och med
att Mahmoud Rezagholi anställs
som doktorand i Gävle. Handledare är Svend Erik Mathiassen.
Det tredje prioriterade området
handlar om systematiska interventionsstudier och det planerar
CBF att utveckla längre fram, i
samarbete med aktörer i Gävleborg.
Fokus-projektet
Tanja Bänziger tillträdde i
början av augusti en tvåårig
postdoc-tjänst. Hon ska i laboratoriet på Brynäs studera
samband mellan synstress och
värk i musklerna i nacke och
axlar. Tanja disputerade 2004
i Genéve, Schweiz. Hennes
doktorsavhandling inom experimentell psykologi berörde
känslostämningar i det talade
språket.
Precisionsmätningar
Vid CBF ska hon arbeta med att
systematiskt belasta ögats fokuseringsmuskel, cilarmuskeln,
och med hög precision mäta
aktiviteten i musklerna före,
under och efter okulomotoriska
belastningar. Forskningen ska
svara på frågor som: Vad händer med musklerna i nacken och

axlarna vid synstress? Finns det
ett samband mellan synstress
och värk i nacke/axlar och vad
är i så fall mekanismerna bakom detta? Docent Hans Richter
är ansvarig för projektet.
Ny lektor
En ny lektor i belastningsskadeforskning med medicinsk inriktning kommer att anställas i
Gävle under hösten. Den exakta
vinklingen av tjänsten beror på
vem som anställs – ett antal sökanden genomgår just nu sakkunnigbedömning. Till den nya
lektorn planeras det också att
kopplas en doktorand.
Doktorander
CBF:s policy är att varje senior
forskare ska vara huvudhandledare för minst en doktorand.
Eftersom flera doktorander
disputerar inom kort kommer
nya doktorander att anställas
framöver. Som tidigare nämnts
är Mahmoud Rezagholi ny
doktorand i Gävle, och senare
i höst planerar CBF att anställa
en student som docent Eugene
Lyskov ska vara handledare
för. Eugene, som under sommaren har flyttat från Umeå
till Uppsala, arbetar nu i Gävle
med studien ”Monitoring av det
autonoma nervsystemet och fysisk aktivitet hos patienter med
nack-skulderbesvär”.
Autonoma nervsystemet
Inom forskningen är man i dag
överens om att det autonoma
nervsystemet spelar en viktig
roll vid belastningsskador, berättar Eugene Lyskov. Trots det-

ta kan det vara svårt att diagnostisera störningar i det autonoma
nervsystemet och dess samband
med olika stressfaktorer i det
dagliga livet.
Målet med studien är att följa
det autonoma nervsystemets aktivitet dygnet runt hos försökspersoner för att se på vilket sätt
det påverkas av belastning och
fysisk aktivitet.
Försökspersoner förses med
bärbar utrustning som under
hela dagar registrerar aktivitetsnivån. Dessa data i kombination
med resultat från undersökningar i laboratoriet ska visa hur det
autonoma nervsystemet fungerar. Till exempel hur snabbt det
autonoma nervsystemet återhämtar sig efter en påfrestning
och vad som händer under vila
respektive sömn.
Datorarbete mäts
CBF tar även emot doktorander
från samarbetspartner i utlandet.
Janneke Richter från Holland
ska göra delar av sitt avhandlingsarbete vid CBF. Jannekes
studie handlar om tidsanvändningen vid datorarbete – hur
mycket tid använder vi tangentbord och mus, och vilka belastningar är förknippade med
detta?
Smärtsubstanser
Doktoranden Gerd Flodgren
disputerar i november. Hon har
intresserat sig för vad som händer inne i trapeziusmuskeln vid
repetitivt arbete och mental belastning, bland annat med avseende på musklernas aktivitet
och ämnesomsättning, särskilt

Psst!

substanser som forskarna tror
ger upphov till smärta.
Det planeras också anställning av en doktorand inom
området fysiologiska och psykologiska mekanismer vid belastningsskador, med placering
i Umeå. Doktoranden ska gå
in i samma forskningsområde
som Gerd: Vad händer i muskeln vid lågintensivt arbete,
som vid datorarbete, och hur
kan vi förklara att man kan få
en belastningsskada av att utföra sådant arbete – beror det
på otillräcklig syreupptagning?
Handledare blir Albert Crenshaw.
Psykosocial stress
Stefan Holmsström, som också
närmar sig disputation, forskar
om “Självrapporterad hälsa och
arbetsplatsstress i metallföretag”. Projektansvarig är huvudhandledaren Bo Molander, Institutionen för psykologi, Umeå
universitet. Margareta Barnekow-Bergkvist, CBF, är Stefans
bihandledare. Det övergripande
syftet med projektet är att utvärdera ett nytt mätinstrument, Job
Stress Survey (JSS), som ingår
i en kartläggning av psykosocial
stress på arbetsplatser, främst
inom metallindustrin men också
inom till exempel vården.
Utöver stress skattar deltagarna sin hälsa inom 26 olika
symptomområden.

Lena Åminne

Irén Byström på Kontakttorget, som under fyra månader arbetat med alumnfrågan här på högskolan.
Hur går arbetet?
– Det går bra men just nu så
känns det lite som i väntans
tider.
Kontakttorget har tidigare
undersökt förutsättningarna för en alumnverksamhet. Vad är skillnaden
denna gång?
– Skillnaden den här gången är
att vi har det konkreta uppdraget att under hösten 2007 faktiskt starta en alumnverksamhet. I uppdraget ingår också att
skaffa ett systemstöd för verksamheten. I det här arbetet har
vi stor nytta av det som gjordes
förra året, framför allt när det
gäller valet av system.
Hur långt har arbetet kommit idag?
– Det är det jag menar med i
väntans tider för vi har köpt in
ett webbsystem som ska vara
färdigutvecklat inom ett par
veckor. När det är klart kommer vi att få massor att göra.
En av grundstenarna i systemet
är kontaktskapandet, man ska
alltså som före detta student
kunna söka rätt på sina kursare. Det vi som jobbar på Högskolan glömmer, är att det kan
vara intressant att veta hur det
ser ut på institutionerna i dag,
vilka lärare som jobbar kvar
och vilka ämnesgrupper som
finns. Det här är önskemål jag
fått från de alumner jag hittills

haft kontakt med. Sådant ska
också in i systemet.
– Det är också viktigt att sprida
det här på institutionerna. Jag
har velat ha en representant med
från varje men det har inte riktigt
lyckats, än. Även studentföreningarna är viktiga men svåra att
få tag på. I arbetsgruppen är bara
Cult & Co och Hälsopedagogerna representerade än så länge.
Vilka mer ingår i arbetsgruppen?
– Representanter från ITB, N
och E finns med, även HS är
intresserade. Både V och P
har sagt att de vill vara med
men har inte dykt upp än. Sedan är det representanter från
webbgruppen inom avdelningen för Kommunikation
och Samverkan.
Förutom det här webbsystemet, vad kan en sådan här verksamhet mer
innehålla?
– Massor! Det skulle kunna
vara mentorverksamhet knuten till studentföreningarna. En
papperstidning som går ut ett
par gånger om året, kostsamt
men viktigt. Återträff en gång
om året med seminarier som
avslutas med kårkväll. Vad vill
man ha kvar från sin tid som
student, antagligen det kuliga
med studentlivet och då passar
det med en sådan avslutning.
Vi kan också få in alumner
som gästföreläsare och det blir
enklare att skaffa praktikplatser till Högskolans studenter.
Vad heter det egentligen?
Alumn eller alumni?
– Vi har diskuterat det i projektgruppen. Språkrådets rekommendationer är att man i
dagligt tal säger en alumn och
flera alumner. Men vi har valt
att kalla vår verksamhet för
HiG Alumni men i övrigt använder vi Språkrådets rekommendationer.
Mer om alumnprojektet:
www.hig.se//rk/kt/alumn.html
Maria Åstrand Swenneke
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Forskarfredag direkt i etern
Sista fredagen i september
var hektisk. Den omfattande
Forskarfredagen inföll och
det gjorde också den officiella invigningen av GraphiX
Center, HiG:s ultramoderna
laboratorium för bland annat
tredimensionell film.
Forskarfredagen var anledningen till att Radio Gävleborg
flyttat sin studio till Fårhallen
denna förmiddag. Där satt ett
flertal av HiG:s experter och
svarade på frågor om allt mellan folkhälsa till fågelsång och
företagsekonomi.
På länsbiblioteket hölls ett
flertal föreläsningar, om belastningsskador, om genusperspektiv på huslighet, om lärares
första tid i yrket och om Erik
den Helige. Märkbar blandning
som motsvarar forskningsspridningen vid Högskolan.
Behandlas varsamt
Även i varuhuset Nian fanns
forskare. Där kunde man bland
annat kontrollera hur effektiv
återvinnare man är. Kluriga frågor som hur man skulle ta hand
om en lågenergilampa som fallit
i golvet och gått sönder.
– Dammsuga? Aldrig, klargjorde Jonas Kågström. Energilamporna innehåller förhållandevis massor av kvicksilver och
den är gasformig. Vädra i en
kvart och sopa därefter upp med
engångborste, berättade han.
Där stod också forskaren Peter Norberg med olika material
med häpnadsväckande egenskaper. Bland annat ett fast ämne
som kallas aerogel.
– Det är egentligen ett väldigt
poröst glas som kan användas
som ett mycket effektivt filter
för rening av till exempel gaser.
Nackdelen är att det är mycket
dyrt att tillverka. Fördelen med
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Unikt projekt för ökad integration

detta är att T-institutionens materialvetaravdelning tagit fram
ett lika effektivt material ur
hampa som är hur billigt som
helst att tillverka.
Expertpanel
Från Fårhallen på Campus direktsändes radio hela förmiddagen där lyssnarna fick ställa
frågor till en bred expertpanel á
la Fråga Lund.
Forskarfredag var ett EU-projekt och liknande evenemang
hölls på flera orter i Sverige och
övriga EU. Syftet var att visa att
forskare är helt vanliga människor med ett ovanligt spännande
yrke.

Ove Wall

Radio Gävleborg direktsände sina program från Fårhallen under hela
förmiddagen. Programledare Hasse Persson med praoeleven Lisa Jilka
(längst bak) från Sandviken höll i och en av expertpanelerna, här lika med
forskarna Henrik Ågren, Jonas Kågström, Mona Eliasson samt på höger
sida Maria Fregidou-Malama, svarade på lyssnarnas frågor om de mest
skilda saker.

Klart för en alternativ verklighet
"Interaktiva visualiseringar i
3D" är betydligt roligare än
det låter. Och dessutom fantastiskt intressant.
Det kan alla som besökte
invigningen av HiG:s alldeles
nya virtuella laboratorium den
28 september intyga.
Men det är framför allt inte
för skojs skull det skapats.
– Laboratoriet är nog det
modernaste i landet just nu, sa
professor Stefan Seipel när han
visade runt.
Redan nu kan man här framställa trovärdiga tredimensionella visualiseringar av landskapsförändringar som ännu
inte genomförts.
– Det finns många applikationer inom exempelvis industrin
som kan bli väldigt intressanta
och vi har redan fått påringningar, berättade Roland Norgren,
projektkoordinator för Creative

I slutet av september gick
startskottet för ett unikt projekt vid HiG. Då träffades för
första gången 27 studenter
och lika många barn för att
lära känna varandra. Målet
med projektet är förhoppningsvis ökad tolerans och
ökad integration.
Det hela är ett samverkansprojekt mellan HiG-studenter
och Barn och Ungdom i Gävle
kommun. Barnen, mellan nio
och 13 år, kommer från olika
skolor. Tanken är att de ska få
ytterligare en vuxen förebild, att
känna förtroende för någon annan än föräldrarna. Studenterna
å sin sida kommer från olika
program och kan genom projektet öva ledarskap och initiativförmåga och kanske se världen i
barnperspektiv. Några timmar i
veckan är det meningen att man
ska träffas för olika aktiviteter.
Projektet pågår till en början
fram till i vår och studenterna
får löpande handledning. Den

Elnaz Moradi studerar till
speciallärare:
– Jag vill gärna prova på det
här därför att det är just sådant jag vill arbeta med sedan.

Jones Abdulla läser till
sociolog:
– Jag testar det här därför att
jag vill jobba med ungdomar i
framtiden

första dagen ägnades åt presentation, tipsrunda och korvgrill-

ning, allt tämligen informellt.
Kontaktperson vid HiG är Kris-

Högskolan deltar vid fyra utbildningsmässor i november
Närvaro på mässor är ett bra sätt att synas.
Nu är tiden inne för att locka nästa års
studenter. Därför deltar HiG i fyra mässor
under november.
Två projektorer, en filmduk, specialglasögon så att varje öga får sin egen
bild. Det är hemligheten med 3D-film. På bilden en bråkdel av gästerna.

Media Lab, datavetenskaparnas kontaktorganisation mellan
forskare och omvärld.
Invigningen firades också
genom att Tom Kluyskens från
Sony Pictures i Valhall berättade om sitt arbete bland annat
som animatör i filmerna om Sagan om ringen.
Tom Kluyskens är specia-

list på rörliga vätskor och visade talrika exempel på hur
han framställt några av de allra
största och mest chockerande
katastroferna i filmerna. Bland
annat kunde han meddela att
två och en halv månads arbete
kunde resultera i en sekund i
filmen.

Ove Wall

* 6/11 Utbildning-Arbete-Framtid, Örebro
* 15-17/11 Kunskap och framtid, Göteborg
* 22-23/11 SACO Utbildningsmässa, Stockholm
* 28/11 SACO Utbildningsmässa, Malmö
Mässornas huvudmålgrupp är gymnasieelever
i åk 3 men även komvuxstuderande och arbetssökande brukar besöka mässorna.
Mässan i Stockholm är den överlägset största

satsningen och en projektgrupp bildades i våras för planering av montern. HiG:s design
och formgivningsprogram har varsin hörna i
montern, på så sätt visar vi upp vår kreativitet
och nytänkande. Gävle kommun är även med
på mässorna för att stärka begreppet “Gävle
som en av Sveriges absolut bästa studentstäder”. Liksom förra året anordnas en tävling
i montern där priset är en helg i Gävle med
besök på HiG som en given ingrediens. Som
ett extra dragplåster kommer en av Gefle IF:s
fotbollsspelare att vara med i montern ett par
timmar per dag för att spela fotbollsspel med
besökarna. Institutionen för Humaniora och
samhällsvetenskap kommer att hålla seminarier båda dagarna.

Joseph Mazmanian, går
civilekonomprogrammet:
– Jag ser detta inte bara som
en merit utan mer som en
spännande livsupplevelse.

tina Mårtensson.

Ove Wall

Serietecknare
flyttar till Gävle
Nästa höst flyttar Högskolans seriete- och
bildberättarprogrammet
från Hofors till Gävle.
Detta kommer att ge
studenterna betydligt
större möjligheter samarbete med andra program, exempelvis inom
Computer Graphics.
Flytten har skapat visst
missnöje i Hofors som
startade serietecknarskolan 1992. Som bekant bodde seriefiguren Kronblom i trakten.
Högskolan tog över
utbildeningen för fyra år
sedan
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The Second Nordic Summer School in Geographic
Information Science (GIS) held at HIG
From the 11th June to 15th
June, 2007, the second Nordic Summer School in Geographic Information Science
(GISci) was held at University
of Gävle, Sweden.
It is organized by the NordGISci network (www.hig.se/~bjg/
NordGISci/), which is served as
a platform for young researchers
from the Nordic and Baltic region.
Around the theme “GIS for
cities”, a series of advanced
workshops were conducted by
five leading researchers from
USA, UK, Germany, Denmark
and Sweden.
The topics are urban remote
sensing, 3D geoinformation and
geo-virtual 3D environments,
GIS representation of population-based data, 3D geovisualization and geographic exploration systems, and satellite monitoring of urban landuse/landcover change.
The 22 participants are mainly PhD and Master Students,

forts "Stymne" från sid. 

lik en akademi än tidigare, men
en bred akademi.
– När vi bestämde inriktningen tittade vi på vad vår
omgivning behövde och det visade sig vara allt möjligt. Därför
satsade vi på att skapa en bred
högskola.
Mellan åren 1991 och 2001
ökade antalet anställda från
156 till 576; helårsstudenterna
ökade från 468 till 2160 och
antalet disputerade lärare ökade
från 19 till 120 och så kan uppräkningen fortsätta. Det var en
starkt expansiv tioårsperiod och
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Klubbat
i nämnden
Vid NT-nämndens sammanträde den 25 september
behandlades bland andra följande ärenden:
• Ansökningar om medel för forskning och
forskarutbildning bå. 2008
• Programutbud för utbildningsåret 2008/2009
• Utvecklingsarbetet med Trädgårdsmästarprogrammet
• Utbildningsplaner för Collegeåret och
Datavetenskapliga programmet
• Masterexamensrätt i elektronik
• Nämndens arbete med Bolognaprocessen
• Projektet ”Morgondagens ingenjör för X-läns
näringsliv, MIX-projektet”
• Anställningsnämnd NT – förordnande av ledamöter

Studenter från en mängd länder deltog i den månadslånga sommarkursen. Foto: Anna Hansson

and also postdoc researchers in
the region. During the summer
school, the “Young Researcher
Forum” provides an opportunity, where almost everyone could
express the current work they are
doing, discuss the problems they
met and share some new ideas
from the other participants.
The summer school also offered some short workshops such

naturligtvis har den stora flytten till Kungsbäck stor del i utvecklingen. Som Birgitta sa vid
invigningen:
"Äntligen har vi fått lokaler
som rymmer fler än 24 studenter åt gången!"
Birgitta har sedan hon slutade vid Högskolan i Gävle
engagerat sig i mycket annat.
Bland annat som projektledare
för Unilink, en förening där 17
högskolor och universitet ingår,
bland andra Högskolan i Gävle,
vars syfte är att utbyta erfarenheter.

Ove Wall

as grant proposal preparation
and scientific writing, which
were very profitable for the
young researchers.
One of the most important
aims of the summer school is to
provide a platform to encourage
the young researchers to gain
new ideas from different topics
and issues. The summer school
also offers some funds to sup-

port the participants who would
take part in other international
conferences or workshops. It
has been trying to pave the way
and build the network for the
young researchers to promote
the development of GISci.

Junjun Yin
Bin Jiang

Samverkansutmärkelsen
2007
Det är återigen dags att fundera över sina insatser
gällande samverkan. Som vanligt är det 50 000
kronor i form av ett arbetsstipendium som går till
den eller de lärare vid Högskolan som Kontaktrådet
anser gjort goda eller nyskapande insatser inom
samverkan.
Sista datum för ansökan/nominering är 2007-11-02.
För mer information se:
http://www.hig.se//rk/kt/samverkansutmarkelse.html

Kvalitetssatsning
ska möta nedgången

Nästkommande sammanträde är den 23 oktober. Protokoll
med mera finner ni på <www.hig.se/organisation/
utbildningschef/programkansliet/NT-namnden/NTnamnden.htm> Frågor kring nämndens arbete besvaras av
ordförande Bahram Moshfegh eller nämndsekreterare Kjell
Ekström.
Vid HVS-nämndens ordinarie sammanträde den 20
september behandlades bland annat följande frågor:
Forskningsstrategi, kriterier för medelstilldelning för 2008
samt val av ny ledamot till forskar- och strategigruppen.
Två arbetsgrupper utsågs, en för utarbetande av en
forsknings- och utbildningsstrategi samt en för det
beredande arbetet med fördelning av medel till forskning
och forskarutbildning avseende budgetåret 2008.
Utlysning av doktorandtjänster; omfattning och inriktning

Med hänsyn till de strategiska överväganden som gjorts
beträffande nya åtaganden avsatte nämnden medel för
inrättande av befattningar som doktorand från och med
2008 inom följande:
- Företagsekonomi vilket sker i samverkan med Mittuniv.
- Vårdvetenskap vilket sker i samverkan med Örebro univ.
- Medicin vilket sker i samverkan med Uppsala univ.
Två kurser tilläts omfatta mindre än 7,5 högskolepoäng.
Protokoll kan läsas i sin helhet på <www.hig.se/forskning/
FoN.htm>
Kommande sammanträden är den 25 oktober samt den 29
november. Handlingar till nämndens sammanträde skall
vara nämndens sekreterare tillhanda senast 3 veckor innan
sammanträdet.
Frågor kring nämndens arbete besvaras av ordföranden,
Eva-Britta Ståhl (esl@hig.se), eller nämndens sekreterare,
Björn Karlsson (bko@hig.se).
Vid Lärarutbildningsnämndens, LuN, sammanträde
behandlades bland annat följande:

Att studentansökningarna minskat avsevärt till högskolorna
är ingen hemlighet. Men det innebär för många högskolor ett
annat dilemma.
– Det är klart att det är tungt
men samtidigt en realitet som
vi måste leva med och samtidigt
offensivt göra det bästa möjliga
av situationen. Vi måste fortsätta att utveckla oss och inte falla
ner i desperation, säger rektor
Leif Svensson på sidan 4 i detta
nummer.
Han vill möta nedgången med
en satsning på kvalitet.
– För att höja kvaliteten i utbildning och forskning satsar vi
inom utbildningar där attraktiviteten och studentintresset behöver höjas, säger Leif Svensson.
Civilekonomin stärks
Det senaste budet för Högskolan i Gävle är att framför allt
tre institutioner som får kämpa
med ekonomin på grund av uteblivna studenter. Institutionen
för Ekonomi är mest utsatt. Där
kan övertaligheten vara upp till
tjugo personer, eller omkring 40
procent.
Institutionen fick nyligen avslag på sina ansökan om att få
ge civilekonomexamen. Därför
bildar man nu en ny ämnesav-

•
•
•
•
•

delning för ämnet redovisning.
Institutionen för Humaniora och samhällsvetenskap
hör också till de utsatta. Enligt
prefekten Tore Nilsson handlar
problemet mycket om att institutionen har många kurser.
– Vi kan behöva omstrukturera så att inte alla kurser ges
varje termin för att öka antalet
studenter till varje kurs.
Administrationen berörs
Den minskade studentvolymen
kommer även att speglas i den
gemensamma och centrala administrationen, det vill säga
förvaltningen, utbildnings- och
forskningskansliet samt biblioteket. Vilka dessa förändringar
blir är i skrivande stund är inte
klart.
Studentunderlaget beräknas
ha minskat med mellan 400 och
500 studenter denna höst.
Samtidigt kommer uppgifter
från Högskoleverket att den
stora minskningstakten verkar
ha upphört att öka.

Ove Wall

Revidering av utbildningsplaner för Lärarprogrammet
210-270/300 hp, campus och distans, samt
Lärarprogrammet 90 hp
Högskoleverkets besök den 24 oktober
Revidering av grundutbildningsstrategin
Förslag till forskningsstrategi
Uppföljning av verksamhetsplanen för tiden mars 2007
– mars 2008

För mer information se: <www.hig.se/ufk/lun/
protokollLUN.html>
Frågor besvaras av ordförande Carin Röjdalen eller
sekreterare Amelie Bomark.
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Oädel
forskning
Sedan 1991 har igNobelprice delats ut i nära anknytning i tiden till självaste Nobelpriset. Utdelare
är den vetenskapliga men
humoristiska
tidskriften
“Annals of Improbable Research”, AIR.
I år skedde ceremonin
vid Harwarduniversitetet.
Bland mottagare kan nämnas forskarna som försökt
att bestämma minsta antal
gruppbilder som krävs för
ett enda foto där ingen blinkar. Högaktuellt använder
minst tjugo.
Två holländska forskare
tog hem lingvistpriset genom att visa att försöksråttorna inte kunde skilja på
baklänges japanska och
baklänges holländska.
Vinnande bidrag i fysikklassen är den forskarduo
som noga studerat hur lakan blir skrynkliga.
Ignobel står inte för icke
godkänd, ignobel betyder
oädel i olika styrka ned till
usel och forskarna finns på
riktigt.

Högaktuellt

Porto
betalt

Aktuella
disputationer
Gerd Flodgren, Centrum
för belastningsskadeforskning, disputerar 2 november
kl. 09.00, sal 933 i Norrlands
universitetssjukhus i Umeå.
Avhandlingens titel är “Effects
of Low-Load Repetitive Work
and Mental Load on Sensitising Substanses and Metabolism in the Trapezius Muscle”.
Fakultetsopponent är professor
Gisela Sjögaard från the National Reasearch Centre for the
Working Environment i Köpenhamn.
Niclas Björsell, Institutionen
för teknik och byggd miljö, disputerar den 30 november i sal
99:131 klockan 13.00, (tiden
kan ändras till 13.15). Hans avhandling är betitlad "Modeling
analog to digital converters at
radio frequency".
David Widsells avhandling
med titeln "Measurement techniques för characterization of
power amplifiers" försvaras
den 14 december i sal 99:133
klockan 13.00, (även denna tid
kan ändras till 13.15).

Nästa Högaktuellt
kommer i mitten av november och innehåller
bland annat en presentation
av den nya Avdelningen
för kommunikation och
samverkan.
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En tågförsening på fyrtio minuter är inte hela
världen. Men har man stigit upp halv fem på
morgonen för att resa till Borås lutar det åt det
hållet. Kanske särskilt när det visar sig att man
också missat anslutningståget i Stockholm. Vilket
i sin tur gör att man missat bussen mellan Alingsås
och Borås. Som i sin tur innebär att man blev
utan välkomstmaten vid framkomsten och själv
fick försöka fylla i en två timmar lång lucka i det
föredrag man kommit för att höra.
Hemresan med X2000 dagen efter, en fredag,
gick bra. Åtminstone i en timme tills lokföraren
meddelade att hela ATC-systemet brakat ihop och
att maxhastigheten därför begränsades till 80 km/h.
Vilket gjorde att jag missade anslutningståget i
Stockholm igen, två stycken. Vi ombads att snabbt
ta oss till perrong 18 och borda pendeltåget som
skulle ta oss till Upplands-Väsby där det visade sig
att även Upptåget tyvärr hade drabbats av försening.
Hemlagad myspys-måltid saknar i stort sett mening
om den äts efter halv tolv på natten.
Resan innan den gick från Östersund där tåget innan
vårt hade rivit ned elledningarna och vi blev stående
i skogen timvis innan vi kunde ta oss till Ljusdal
för vidare färd med ihoprafsade bussar till Bollnäs.
Var det en fredag? Ja det var en fredag. Blev det sen
festmat hemma? Japp.
Slutligen resan innan dess. Det handlade om
Malmö och denna gång flyg. Flygbussen försenad
redan i Malmö centrum på grund av en explosion
i en restaurang. Rusningstrafik och innerstaden
igenkorkad. Sedan hysterisk hastighet till Sturup
och uppmaning att springa till incheckningen. Bara
för att finna att Fly Me helt enkelt ställt in planet.
Var det också fredag?
Kan det ha varit något annat? Maten serverades
klockan 02:30.
Jag börjar tro att förseningarna inte är på riktigt
utan någon form av ironi. De är egentligen inte det
undantag man tror att de är utan regel.
Owl

