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Rektor skriver om den
akademiska högtiden,
högskolans profiler, utveckling
av nya masterutbildningar och
den händelserika hösten
			

sid 2-3

Handledning i
Pedagogiskt arbete

CeFEO forskningsseminarium

200 deltagare och 22 föreläsare
från hela Norden kommer
till Högskolan för lärande och
kommunikation 16-17 oktober
för att delta i ovanstående
konferens. Läs mer på
www.hlk.hj.se

CeFEO, Internationella
Handelshögskolans centrum
för familjeföretagande
och ägande, arrangerar
forskningsseminarium
4 oktober. Läs mer på
www.ihh.hj.se
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Forskning och utbildning
för framtiden i en global miljö

Lördagen 23 september var dagen för
högskolans professorsinstallation och
doktorspromotion. Det är tio år sedan
högskolan höll sin första professorsinstallation och antalet professorer och
doktorer har sedan dess ökat för varje
tillfälle. I år installerades 17 professorer
och 11 doktorer efter avlagda prov samt
fem hedersdoktorer promoverades. Därtill har 11 av våra doktorander disputerat
vid andra lärosäten under de två gångna
åren.
Högskolan skapar
egna traditioner
Doktorspromotion och professorsinstallation är traditionstyngda ceremonier
vars historia går långt tillbaka i tiden.
Det är betydelsefullt i akademin att vårda
traditioner. Viktigt är emellertid också
skärpan och dynamiken, att skapa egna
positiva traditioner. Detta är en långtgående process som Högskolan i Jönköping
funnit sig till rätta med riktigt bra. Högskolan i Jönköping är förstås närmast purung i sammanhanget, men akademins
skärpa handlar inte om ålder, inte heller
ytterst om volym. Inom forskningen är
förmågan att kombinera profilskapande
med öppenhet för nya och andra kompetenser av största vikt. En viktig funktion
är att glädja sig åt andras framgång. Med


FOTO: PAT RIK SVEDB ERG

Mycket är på gång i högskolan
liksom i vår omvärld. Den stora
akademiska högtiden med professorsinstallation och doktorspromotion har ägt rum och vi
kan känna stor tillfredsställelse
över evenemanget på många sätt.
Vi kan även se fram emot andra
spännande evenemang framöver.
Samtidigt behöver vi ta nya tag
på viktiga områden, inklusive utvecklingen av nya kurser och hur
vi organiserar oss för att vässa
våra profiler.
Rektor Thomas Andersson

den akademiska högtiden vill vi hedra de
som åstadkommit stora ting – en del kan
se tillbaka på en lång ljusstark karriär,
andra står närmast i början av en. För
alla gäller nog att de stundtals haft att
bryta igenom motstånd, men också att de
mött stöd och uppskattning de knappast
hade kunnat klara sig utan – sådana är
villkoren för människors framgång.
I detta nummer av Högskriften finns
bilder och tillbakablickar från den akademiska högtiden. Jag vill tacka alla inblandade för en verkligt hedersam insats.
Vi fick en fin högtid som vi ska kanw se
tillbaka på och minnas med glädje.
Offentliga föreläsningar
Tre av högskolans fem nya hedersdoktorer höll under den akademiska fredagen
offentliga föreläsningar på högskolan
om sina insatser och erfarenheter inom
respektive område. Hedersdoktorerna är
utvalda av fakulteten på basis av unika
livsgärningar kombinerat med speciella
bidrag och anknytning till högskolan.
Under professorernas offentliga installationsföreläsningar inför den akademiska högtiden fanns fler besökare än
tidigare år på plats, vilket var inte bara
glädjande utan också ett styrketecken

för vår institution. Installationsföreläsningarna kan ses som en chans till vidareutbildning eller som ett smakprov på
vilken forskning som pågår vid de olika
fackhögskolorna. De medger också ett
tillfälle för högskolan att låta pröva sina
budskap gentemot allmänheten vilken
bjuds in för att här kunna ta del av högskolans verksamhet. Roligt var att se så
många olika människor, och även många
studenter, bland åhörarna.
Forskning i samklang
med högskolans profil
Det var ett stort nöje att introducera de
nya professorerna vilka representerar
enorma kunskaper och meriter, naturligtvis täckande många områden, men
samtidigt så väl kopplade till högskolans
redan etablerade styrkeområden. Två
av högskolans nya professorer som höll
installationsföreläsningar var de nyligen
tillträdda vd:arna Gerd Ahlström vid
Hälsohögskolan och Eva Björck-Åkesson
vid Högskolan för lärande och kommunikation.
Gerd A hlströms forskning inom
omvårdnad ställer frågan hur vården
möter patienten och dess anhöriga i svåra
stunder. Det finns så mycket inneboende
kraft hos människan men vården förmår
ofta inte ta den till vara. Gerd Ahlströms
forskning har ökat förståelsen av hur vården kan underlätta de påfrestningar patienter med långvariga sjukdomar möter.
Kvalitet i vården handlar i hög grad om
lyhördhet, kompetens och samtalskonst.
Gerd Ahlströms forskning har bidragit
med insikter om vårdmiljöns betydelse
för hela vårdprocessen.
Eva Björck-Åkessons forskning inom
specialpedagogik, liksom den forskning
som bedrivits av bl.a. Mats Granlund
och Rune J. Simeonsson (vilka också
båda installerades som professorer), har
lett till rika insikter om de faktorer som
inverkar på lärande och utveckling hos
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barn med funktionshinder. I barnets
omgivning finns en rad faktorer som påverkar barnets utveckling, samtidigt som
barnet påverkar sin omgivning. Genom
att kombinera olika ämnen och områden
inom akademin når vi nya kunskaper om
samspelet mellan de olika faktorerna och
hur detta kan formas för att få till stånd
mer konstruktiva processer.
Grunden lagd
för nya starka gärningar
Dessa olika forskningsinsatser finns
inom områden som så väl stämmer
överens med högskolans profil, samtidigt
som de stärker och vidareutvecklar den i
viktiga avseenden. Jag ser fram emot att
se mer av deras och övriga nya professorers arbete. Sedan ska det betonas med
vilken glädje vi kunde fira överlämnandet
av hatten till de nya doktorerna. Deras
arbeten har hållit mycket hög kvalitet.
Här finns åtskilliga verkligt spännande
forskningsbidrag och grunden är lagd för
nya starka gärningar. Jag hoppas att dagens doktorander låter sig inspireras och
att nya kommer till, för vi står i begrepp
att expandera våra forskningsprogram på
flera områden.

de har för nytta av dem. För de som låter
ett utbudsperspektiv dominera kan uppvaknandet bli smärtsamt. Hanteringen
av masterutbildningarna kommer att få
stor betydelse för vår framtida förmåga
att attrahera goda studenter till vårt
ökande antal utbildningsplatser, för vår
förmåga att hävda oss internationellt och
bygga starka partnerskap, att stärka våra
profilområden inom både utbildning och
forskning och så vidare.
Vi kan sannerligen inte ducka för
utmaningarna – det blir mycket viktigt
för Högskolan i Jönköping att finns med
långt fram i anpassningen till Bologna.
Detta kommer att kräva nya samarbetsformer, både internt för att vinna effektivitet i kursutvecklingen, och externt för
att kunna skapa bästa möjliga program
och öka tillflödet av studenter. Nya samarbetsprojekt är också på gång: med flera
av högskolorna i Västsverige vilka kommer att knytas till vår fakultetsnämnd
för bedömningar inom humaniora och
samhällsvetenskap, med Chalmers och
KTH inom teknik, med Institutet för
Handikappvetenskap och Karolinska
Institutet inom hälsoområdet samt med
olika starka lärosäten i andra länder.

Nya masterutbildningar
Sedan en tid bedrivs ett viktigt arbete på
högskolan för att ta fram masterutbildningar, i enlighet med Bolognaprocessen.
Mycket är lovande, samtidigt kan vi
konstatera att mycket också återstår att
göra. Vi har svåra utmaningar framför
oss, i stenhård konkurrens, när det gäller
utvecklingen av utbildningsprogram på
masternivå och hur vi får dem att stämma
överens både med fokus och profileringen
av högskolans verksamhet, och med arbetsmarknaden och samhällets behov.
Utbudet av masterutbildningar i det
svenska högskolesystemet nästa år kan
förväntas bli stort samtidigt som många
studenter kan komma att fråga sig vad

En händelserik höst
Det är mycket som händer på högskolan
och i vår omvärld den här hösten. Jag
går inte i det här läget in på frågan vad
regeringsskiftet i Rosenbad innebär för
den högre utbildningen och forskningen,
men det får vi säkerligen anledning att
återkomma till.
Den internationella rörligheten och
konkurrensen ökar emellertid oåterkalleligt i hela högskoleväsendet, EU:s 7:
e ramprogram skall börja rulla ut från
årsskiftet med en fördelning av i runda
tal sex miljarder euro till forskningssystemet i Europa. Där måste vi lyckas
bättre än vad vi gjort i fråga om tidigare
EU-finansiering, utan att vi därmed får

låta oss tyngas alltför mycket av Bryssels
dokumentflöden: Framgång i det avseendet kommer att få stor betydelse också för
vår förmåga att konkurrera om de stora
forskningsanslagen nationellt.
Genom närvaron av internationella
gäster och externa föreläsare och att vi
förmår skapa dynamiska mötesplatser
mellan olika människor blir högskolan
ett nav för kunskapsutbyte och lärande
lokalt såväl som i ett globalt sammanhang. I högskolans kalendarium på
www.hj.se finns aktuell information
om föreläsningar och arrangemang vid
Högskolan i Jönköping.
Nya satsninar
Så ligger vi nu också i startgroparna
för nästa skede av budgetprocessen. Vi
har mer medel att tillgå för nästa år än
någonsin tidigare, både vad avser utbildning och forskning – i sig ett resultat
av det goda arbete vi lagt ner. Nu finns
utrymme till nya satsningar, samtidigt
kommer vi inte att kunna sprida resurserna i alla riktningar. Alla kommer
inte att kunna bli nöjda, men vi måste
gemensamt göra vårt bästa för att understödja en fördelning som tar formen av
goda investeringar så att vår verksamhet
kan fortsätta att utvecklas så att det blir
ytterligare framtida förstärkningar.
Vi har haft en bra start på det nya läsåret
och jag ser fram emot ett händelserikt år
med mycket aktivitet och god utveckling
på Högskolan i Jönköping.
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Konsten att göra en hatt
Vad vore en doktorspromovering utan hattar? I år promoverades elva doktorer och fem hedersdoktorer
vid högskolan, vilket innebär bråda dagar för en hattmakare.

Hattmakeri är ett hantverk med gamla traditioner. Varje hatt tillverkas efter exakta mått på just den personen som ska bära hatten. I våras besökte Lisa Franzén högskolan för att ta mått på de doktorer och hedersdoktorer som skulle promoveras vid höstens
högtidliga ceremoni. Mätinstrumentet Lisa Franzén använder, konformatören, är nästan 200 år gammalt, och med det mäts
huvudform och hattstorlek på personen som ska ha hatten.
TE X T: SOF I E NORRLU N D
FOTO : LE NA HALLDORF

Dags för akademisk högtid
Jönköping visade sig från sin allra vackraste sida när det var dags för
Högskolans i Jönköping femte professorsinstallation och den fjärde promoveringen av doktorer och hedersdoktorer lördag 23 september.
...föreläsningarna....
Redan dagen innan höll tre av högskolans nya hedersdoktorer föreläsningar
för studenter och personal vid högskolan
samt privata gäster.
Lördagen inleddes med att de 17 nya
professorerna höll var sin populärvetenskaplig föreläsning och samlade – oftast
– en mycket stor publik vilken till största
delen bestod av familj och vänner, studenter och personal men också människor ”utanför” högskolan.
Efter föreläsningarna fick professorerna en välbehövlig paus för att ta
på fracken och den vackra klänningen
innan det var dags för gruppfotografering
i Jönköpings Konserthus. Inmarschen till
ceremonin i Hammarskjöldsalen leddes
av övermarskalk Göran Wahlgren och


den högtidliga ceremonin kunde ta sin
början.
...ceremonin...
Högskolans rektor Thomas Andersson
hälsade välkommen i ett tal där han betonade vikten av att sätta värde på den akademiska historien med dess traditioner,
men samtidigt se mot framtiden och att
ständigt sträva mot nya mål. Som forskare kämpar man ofta mot motstånd av
många olika slag och en dag som denna
får vi möjlighet att hedra det goda arbete
de gjort och gör.
.
Universitetskansler Sigbrit Franke såg
det som ett kvalitetsbevis för Högskolan
i Jönköping att man ökar antalet professorer och tog bland annat upp förmågan som finns i Jönköping att främja

entreprenörskapet hos studenterna, den
internationella prägeln och samarbetet
med näringslivet men pekade också på att
jämställdheten är eftersatt precis som vid
många andra lärosäten och universitet.
Rektor Thomas Andersson installerade de 17 professorerna, Studentkårens
ordförande Emil Jungåker höll ett uppskattat, studentikost tal och professor Eva
Björck-Åkesson talade å professorernas
vägnar. Dekanus Benny Hjern promoverade fem hedersdoktorer och 10 av
de 11 doktorerna. Hedersdoktor Serge
Moscovici och doktor Olof Ejermo talade
innan utmarschen startade och minglet
i foajén kunde ta sin början.
...festmiddag.
Senare på kvällen följde en festmiddag för
nyinstallerade, nypromoverade och deras
gäster samt särskilt inbjudna.
L ena H alldorf
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2006 års

INSTALLATION
OCH PROMOTION
Den vackra scenen i Hammarskjöldsalen med dagens huvudpersoner.

Fr.v. Maria Hilling promoveras av dekanus Benny
Hjern. Hedersdoktor Barbara Green och professor
Birgitta Sidenvall, HHJ. Rune J. Simeonsson, HLK
installeras av rektor Thomas Andersson. Professor
Ulf Jakobsson, IHH.

T.v. Professor Tomas Magnusson. HHJ. I mitten: Professor Joakim Wikner, ING.
T.h. Universitetskansler Sigbrit Franke, Dr. Paris Kokorotsikos och rektor Thomas Andersson.

T.v. Professor Rune J. Simeonsson, HLK. I mitten: Några av de 17 professorerna tillsammans med Studentkårens ordförande Emil Jungåker. T.h. Professor Roy Holmberg, vd för Ingenjörshögskolan.
Foto: Tomas Magnusson
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MINGEL
innan middagen

Fr.v. Högskolans rektor Thomas Andersson med hustru Ingrid Andersson,
övermarskalk Göran Wahlgren och HS:s styrelseordförande Gunnar Vidén
tillsammans med hustru Barbro Paoli-Vidén.

T.v. Högskolans planeringschef Lars Birging tillsammans med hustru Ann-Charlotte Birging och HHJ:s vd professor Gerd
Ahlström. I mitten: Doktor Carlo Salvato med sin son. T.h. Professor Youshi Xu, ING tillsammans med Fengxian Lu.

Foto: lena halldorf



T.v. Från Odontologiska Institutionen kom bl.a.Tom Bergendal och Peter Nilsson. T.h. marskalken Magnus Lundqvist, Gunilla
Ljusegren och Cecilia Henning från Hälsohögskolan.
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bertil
och
britta
T.v. Professor Mohamed Chaib, HLK
tillsammans med Ulla Almers och Birgit
Carlander. I mitten hedersdoktor Bertil
Svensson med hustru Britt Svensson.T.h.
Doktor Jesper Barenfeld tillsammans med
Maria Karlsson och föräldrarna Wolfgang
och Helena Barenfeld. Nedan: Dan Friberg, Science Park och Julia Hedman.

T.v. Hedersdoktor Carl Axel Petri och dekanus Benny Hjern.T.h. Birgitta Delefelt, Bodil Nätt, Karolina Ganhammar, HS
och Henrik Möller.

Ovan t.v. Landshövding Lars Engqvist tillsammans med hustru Gullbritt Engqvist, hedersdoktor Gunnar Randholm och Birgit Tyréus. I mitten: Doktor Anna Blombäck. T.h. Professor Per-Olof Bjuggren, IHH tillsammans med hustru Cecilia Bjuggren.
Foto: lena halldorf
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Överst t.v. övermarskalk Göran Wahlgren tillsammans med några av marskalkarna.
T.v. Professor Charlie Karlsson, IHH och hustru Eva Karlsson, HLK. Ovan: Hedersdoktor
Gunnar Hallingberg.



FOTO: S am Sylvén

Foto: Lena halldorf

Ovan t.v. HHJ:s vd professor Gerd Ahlström samtalar med IHH:s vd professor Rolf A Lundin. I mitten: Professor Johan
Stahre, ING.T.h. HLK:s vd professor Eva Björck-Åkesson.
Nederst t.v. En glimt av den vackra middagsdukningen. I mitten: Professor Piero Formica tillsammans med Dr. Arianna
Trevisani. T.h. Sofia Källgren.
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Promoverade doktorer
Promoverade doktorer
Henrik Agndal
Jesper Barenfeld
Anna Blombäck
Olof Brunninge
Olof Ejermo
Urban Gråsjö
Maria Hilling
Tomas Karlsson (absens)
Mattias Nordqvist
Kristina Nyström
Carlo Salvato
Foto: Tomas Magnusson

Nio av Högskolans i Jönköping nya doktorer tillsammans med Internationella Handelshögskolans vd, professor
Rolf A Lundin

Hedersdoktorer
Barbara Green
Gunnar Hallingberg
Serge Moscovici
Roger R. Stough
Bertil Svensson

Installerade professorer

Foto: Tom as Magnusson

Gerd Ahlström, HHJ
Jan Andersson, IHH
Per-Olof Bjuggren, IHH
Eva Björck-Åkesson, HLK
Torbjörn Falkmer, HHJ
Piero Formica, IHH
Mats Granlund, HHJ
Hubert Hamaekers, IHH
Ulf Jakobsson, IHH
Peter Leisner, ING
Tomas Magnusson, HHJ
Tomas Müllern, IHH
Janne Sandahl, IHH
Rune J Simeonsson, HLK
Johan Stahre, ING
Hans Stenberg, IHH
Joakim Wikner, ING
(se omslagsbild)

Fyra av Högskolans i Jönköping nya hedersdoktorer tillsammans med högskolans rektor Thomas Andersson.
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Record Number of
International Students at JIBS
The international profile of JIBS
continues to grow as a record
number of international students
are studying at JIBS this semester.
In total, approximately 375 international students coming from 50
different countries are at JIBS this
fall semester.
The largest group is the exchange students numbering about 255 and who
stay for one or two semesters. We also
have 120 “international program students” here this fall. These are students
that are at JIBS for an entire program
and will receive a JIBS degree. These
international program students are
either enrolled in one of JIBS three
bachelor programs or in one of JIBS 4
master programs and are here for up to
3 ½ years depending on what program
they are taking at JIBS. Of these 120
international program students, approximately 50 are continuing while 70 are
new international students beginning
their studies at JIBS.
Concerning out-going JIBS students

on exchange, just over 85% of JIBS
students study abroad for at least one
semester, and many study abroad for
two semesters either at the same university or at two different universities often
in different countries and in different
languages. The international profile at
JIBS which includes the study abroad
program remains the number one reason
why students choose to study at JIBS.

students to JIBS. Currently, JIBS does
not receive any money from the government for enrolling international
program students. Thus, we have a strict
quota on the number of international
program students we accept because, at
the moment, we accept them instead of
qualified Swedish students, a somewhat
controversial policy.
Exciting Future
By having international students pay for
themselves, we can admit both our full
quota of Swedish students and MORE
international program students. Given
the fact that international program
students will be paying for the cost or
their own education, it is not completely unrealistic for JIBS to have a 1000
international students (as well as 1500
Swedish students) on campus within the
next 5-10 years. How exciting!

Fee-paying International
Students
One of the new and exciting challenges
ahead at JIBS is our preparation for
the possible introduction of fee-paying
international students. JIBS has employed a recruitment coordinator who
has responsibility for recruiting international students to both our bachelor
and master programs as well as Swedish
students to our new (post-Bologna)
master programs.
The introduction of fee-paying international students to JIBS will mean
that JIBS will be able to INCREASE
the number of international program

P eter H ilton
D irector of I nternational
R elations and R ecruit m ent , J I B S

Ny högskolemästare
i golf

Jag arbetade tidigare på Örebro Universitetsbibliotek som systembibliotekarie.
På högskolebiblioteket kommer jag
främst att arbeta med utveckling av
bibliotekets elektroniska tjänster och
som kontaktbibliotekarie för MKV och
Statskunskap.
Fritiden spenderar jag med familjen
(fru och en snart 2 år gammal pojke),
programmerande, avnjutande av starka
drycker samt medeltidsföreningen Juneborg. Vi har bosatt oss på Ekhagen
där jag tvingar mig själv att måla och
renovera som terapi.
D aniel F ors m an

10

Foto: lena halldorf

Ny bibliotekarie

Högskolemästerskapet i golf genomfördes i år på Skinnarebo GoCC. Ett 40-tal
anställda och några nu pensionerade
lärare gjorde upp om titeln i god anda
och i idealiskt golfväder. Totalsegrare
och Högskolemästare blev i år Stefan
Henriksson, HS på 34 p tätt följd av Jan
Mårtensson, HHJ på 34 p. Bästa dam
Birgitta Larsson, HHJ på 32 p och tvåa
Berith Hedberg, HHJ på 29 p.
Hälsohögskolan lämnar nu över stafettpinnen till Internationella Handelshögskolan för att arrangera nästa mästerskap. Ett stort tack till Högskoleservice
och Hälsohögskolan för er sponsring.
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NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER

Personalnytt
Nyanställda
Mathias Adamsson, ING, doktorand från
1 september
Daniel Forsman, HS, bibliotekarie från
15 september
Lars Eriksson, ING, professor från 15
augusti
Kaj Granath, ING, universitetsadjunkt
från 19 juni
Erik Gunnarsson, ING, laboratorieingenjör från 15 juni
Monika Hjälmåker, ING, studievägledare från 1 augusti
Annika Jarskär, ING, doktorand från 1
september
Mathias König, ING, doktorand från 1
augusti
Dan Larsson, ING, doktorand från 1
augusti
Pär Lydmark, ING, universitetslektor
från 1 juli
Louise Maniette, ING, universitetsadjunkt från 1 juni
Britt Martinsson, IHH, administratör
från 21 augusti
Emma Sjölander, ING, doktorand från
8 juni

Tidsbegränsade förordnanden
Mikaela Backman, IHH, forskningsassistent från 14 augusti t.o.m. 31 december
Ewa Beiving, IHH, adjunkt inom KYutbildning vårdadministration från 1 juli
t.o.m. 30 juni 2007
Mikael Borke, HLK, vik. universitetslektor i matematik med didaktisk inriktning
från 1 augusti t.o.m. 31 december
Elizabeth Ericsson, HLK, universitetsadjunkt i engelska från 1 juli t.o.m. 20
januari 2007
Eva-Lotta Eriksson, HLK, TV-pedagog
från 1 september t.o.m. 30 juli 2007
Piero Formica, rektors kansli från den 15
juli t.o.m. 31 december för att arbeta med
utveckling av internationella forskningsaktiviteter
Ingrid Granbom, HLK, doktorand inom

pedagogik/psykologi från 1 augusti t.o.m.
31 december
Anette Hertz, HLK, internationell studentkoordinator från 7 augusti t.o.m. 30
november
Anette Johansson, IHH, Doctoral student
in Business Administration från 14 augusti
t.o.m. 31 december 2007
Inga-Lill Johansson, HLK, universitetsadjunkt i samhällskunskap från 9 augusti
t.o.m. 20 januari 2007
Pia Juusola, IHH, forskningsassistent från
1 september t.o.m. 31 januari 2007
Hanna Kindberg, IHH, studievägledare
från 1 september t.o.m. 28 februari 2007
Ylva Lindberg, HLK, universitetslektor
i litteraturvetenskap från 1 juli t.o.m. 30
juni 2007
Nina Lindgren, HS, projektkoordinator
vid Studerandeenheten från 28 augusti
t.o.m. 31 december
Clas Nilholm, HLK, gästprofessor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik från 1 juli t.o.m. 31 januari 2007
James Norris, projektledare vid ”International Corner” från 1 september t.o.m.
31 maj 2007
Anneli Parviainen, HLK, universitetsadjunkt i lärarvetenskap, ma senare skolår
från 1 juli t.o.m. 20 januari 2007
Lennart Pettersson, HHJ, universitetsadjunkt vid avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete från 1 augusti
t.o.m. 21 januari 2007
Johanna Rahm, HLK, universitetsadjunkt
i lärarvetenskap ma tidiga skolår från 1
augusti t.o.m. 20 januari 2007
Mikael Segolsson, HLK, doktorand i
lärande från 1 juli t.o.m. 30 juni 2007
Göran Sigblad, HHJ, universitetsadjunkt
vid avdelningen för beteendevetenskap
och socialt arbete från 1 augusti t.o.m. 21
januari 2007
Rune J Simeonsson, HLK, adj. professor
i specialpedagogik från 30 juni t.o.m. 30
juni 2008
Lena Sundling, HLK, universitetsadjunkt

i lärarvetenskap från 1 augusti t.o.m. 30
juni 2007
Fredrik Svensson, HLK, informatör Encell från 1 augusti t.o.m. 31 december
Reidun Tangen, HLK, gästprofessor i
specialpedagogik från 1 augusti t.o.m. 30
juni 2007
Caroline Teh, IHH, Doctoral Candidate
in Business Administration från 1 augusti
t.o.m. 31 december
Joakim Öberg, HLK, universitetsadjunkt
i samhällskunskap och historia från 1 juli
t.o.m. 20 januari 2007

Förlängda förordnanden
Johanna Einarsson, HS, administratör/
webbresurs t.o.m. 31 december
Magnus Palm, HS, webbresurs t.o.m. 30
oktober
Ann-Sofie Svensson, HS, webbkoordinator t.o.m. 31 december

Slutade
Thomas Albertsen, ING, 30 september
Jan Andersson, HLK, 30 juni
Magnus Berg, ING, 30 september
Max Bergström, ING, 20 augusti
Jenny Dahlkild, IHH, 31 augusti
Anders Ericsson, IHH, 14 juli
Jan Greve, IHH, 31 augusti
Anna Leo, HLK, 19 juni
Thomas Lingefjärd, HLK, 7 juli
Ulf Linnman, HLK, 16 augusti
Angelica Löfstedt, HLK, 30 juni
Kristina Nyström, IHH, 6 augusti
Hans Persson, HLK, 30 juni
Andreas Sandgren, ING, 30 september
Michael Österlund, ING, 30 juni

Pension
Brita Dunderberg-Jonsson, HLK, 31
augusti
Hans-Gunnar Liljenvall, ING, 31 augusti
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Det var det, det. Nu har jag varit med om
något som jag i min vildaste fantasi aldrig
trodde jag skulle få uppleva.
Men låt mig börja från början. Lördagen
23 september började med en försiktig
titt bakom sovrumsgardinen. Jodå, solen
sken och då blir det mycket folk på Västra
Torget. Hoppas att många fortsätter till
högskolan och lyssnar på våra nya professorer och de populärvetenskapliga föreläsningarna var mina första tankar. Och mina
förhoppningar slog in – det har aldrig varit
så många åhörare.
Naturligtvis hade jag samma problem
som de föregående installationerna – det var
svårt att välja föreläsning eftersom så många
verkade intressanta. Eller vad sägs om t.ex.
Ulf Jakobsson som ställde frågan ”Vem
skall äga de svenska företagen?”, Torbjörn
Falkmer ”Kan vi köra med arbetsterapi, när
vi inte ens ser när vi tittar? Om aktivitet
och visuell perception”, Rune J. Simeonsson
”Barn som etiketter: Children as Labels”
eller Peter Leisner ”Design av robusta och
intelligenta produkter”. Dessutom fanns
det 13 andra föreläsningar att välja bland.
Jag valde att låta mitt personliga intresse
ta överhanden och lyssnade på Tomas
Magnusson som talade om ”Klinisk bettfysiologi – sant, inte sant, intressant?”. Som
vanligt lärde jag en del, fick lite att tänka
på men också några glada skratt.
Efter lunch och vila var det dags att ta
fram långkjolen, glittertoppen, de högklackade skorna och den lilla svarta väskan,
fräscha upp ögonmakeupen och hämta
kollega Sofie Norrlund för vidare färd till
Jönköping Konsert- & Kongresshus på
Elmia där den högtidliga ceremonin skulle
äga rum. Fåfäng som jag är använder jag
kontaktlinser ”till fint”, så även denna dag.
Plötsligt känner jag hur det skaver i vänstra
ögat och jag ser dimmigt. Aha, linsen har
fastnat men den är lätt att skölja ur tänkte
jag. Tji fick jag, linsen satt där den satt. Med
hjälp av Ewa Siwe på Elmia fick jag en tid
på akuten och minerna på övriga patienter i
akutmottagningens väntrum var obetalbar

när jag kommer in i långkjol och glittertopp
och slår mig ner!
Naturligtvis fick mitt missöde till följd
att jag missade stora delar av ceremonin
men jag såg utmarschen från Hammarskjöldsalen till minglet i Konserthusets
foajé. Ett mingel som bara verkar bli större
för varje år. Jag mötte en härlig blandning
av seniorer, personal och kanske blivande
studenter samt många, många andra gäster som kom från näringsliv, länsstyrelse,
landsting, kommun, organisationer och
företag i en salig blandning. Det var härligt
att gå runt och lyssna på alla glada skratt
och höra de positiva kommentarerna om
både förmiddagens föreläsningar och den
nyligen avslutade ceremonin. Bara glada
miner men gladast verkade den nyblivne hedersdoktorn Gunnar Hallingberg vara, han
hade ett stort och varmt leende till alla.
För första gången hölls festmiddagen
för dagens huvudpersoner med gäster,
samt övriga inbjudna gäster också på Elmia. Maten var god, talen var föredömligt
korta och välformulerade men jag tror att
doktor Anna Blombäcks berättelse om en
doktorands toppar och dalar var det mest
uppskattade. Efter skönsång av Sofia Källgren och dansmusik till Coverlands var
det dags att dra hemåt. Högskolans femte
professorsinstallation, fjärde promovering
av doktorer och hedersdoktorer och en lång
arbetsdag var slut.
Nu väntar hösten på att göra sitt intåg,
det börjar bli dags för reflexer – glöm inte
dom! För det är viktigt att synas och kom
ihåg: du är värdefull!
Kram

PS. Jodå, kontaktlinsen togs ut av duktig
personal på ögonavdelningen på Länssjukhuset Ryhov. DS

