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Rektor ved 
Høgskolen 
i Bergen, 
Ole-Gunnar 
Søgnen, fyl-
ler 60 år i dag. 
Han har vært 

rektor ved HiB siden august 
2011. Søgnen er utdannet 
sivilingeniør i husbyg-
gingsteknikk fra NTH og 
har doktorgrad i teknisk by-
fornyelse. I 1991 oppnådde 
han professorkompetanse i 
bygningsforvaltning.

Ole-Gunnar Søgnen 
har et stort kontaktnett i 
samfunns- og næringslivet 
i regionen. Gjennom dette 
får han god kjennskap til 
behovene i samfunnet 
rundt oss, og tar disse med 
inn i høyskolens plan- og 
utviklingsarbeid. I hans 
dekanperiode ble det både 
tatt initiativ til, og opprettet, 
flere mastergrader innenfor 
teknologiske fag i samarbeid 
med andre utdanningsinsti-
tusjoner i Norge, blant annet 
UiB og NTNU. Han er svært 
oppmerksom på regionenes 
behov for flere sivilinge-
niører, og opprettelsen av 
mastergradene er et svar på 
dette behovet.

I hans rektorperiode har 
flyttingen av høyskolen til 
Kronstad og Møllendals-
veien fått mye oppmerk-

somhet, og som leder for 
over 7000 studenter og 700 
ansatte har han vist stort en-
gasjement for at prosjektet 
skulle lykkes. 

Høgskolen også inne i 
en periode med sterk kom-
petansebygging. Vi utvikler 
stadig flere mastergrader, 
og vi utvikler egne doktor-
gradsstudier. Som rektor 
er Søgnen en ivrig leder for 
dette arbeidet, samtidig som 
han er opptatt av grunn-
utdanningenes kvalitet og 
relevans. 

Ole-Gunnar Søgnen er 
en omgjengelig og lyttende 
leder, og møter gjerne både 
studenter og medarbeidere 
der hvor de ønsker det. Han 
har klare mål, men er opp-
tatt av å lytte til stemmene i 
organisasjonen, og at vi skal 
dra lasset sammen.

Han kobler av med en 
tur på Løvstakken, eller mer 
utfordrende fjell rundt på 
Vestlandet – og med snek-
kerier og vedhogst hjemme 
i Fyllingsdalen, på hytten 
i Tysvær eller i barndoms-
hjemmet i Sunnfjord.

På vegne av HIB gratule-
rer vi med dagen, og ønsker 
mange gode år fremover!

Bjørg Kristin selviK  
eva HauKeland FredriKsen  

audun rivedal

Jubilant

Kajsa Maria 
Parding 
disputerer 28. 
nov. for ph.d.-
graden ved 
UiB med av-
handlingen: 

«Decadal solar irradiance 
variability in northern Eu-
rope».

Hun har undersøkt va-
riasjoner av bakkeobservert 
solstråling i Nord-Europa og 
de faktorer som har påvirket 
solstrålingen siden 1950-tal-
let. Parding har fokuserert 
på den rollen som skyer og 
storskala atmosfærisk sir-
kulasjon har for «dimming» 
(minkende solstråling) og 
«brightening» (økende sol-
stråling). Forskningen tyder 
på at en økende frekvens 
av stormer og påfølgende 
skyrespons har bidratt til 
minkende solstråling på 
1970 og 1980-tallet. En bety-
delig økning i solstrålingen 
er blitt observert i de siste 
to tiår. «Brightening» kan 
ikke forklares ved observert 
storskala sirkulasjon, og 
konkluderer at minkende 
utslipp av atmosfæriske 
partikler fra industri og biler 
er en sannsynlig forklaring.

Kajsa Maria Parding 
(1984) har mastergrad i me-
teorologi. Disputasen finner 
sted kl. 13.15 på Geofysisk 
institutt.

Ann Karin 
Sandal dis-
puterer 27. 
november for 
ph.d.-graden 
ved UiB med 
avhandlinga: 

«Ungdom og utdanningsval. 
Om elevar sine opplevingar 
av val og overgangsproses-
sar».

Avhandlinga viser at 
grunnlaget for utvikling av 
yrkesfaglege interesser i 
ungdomsskulen oftast vert 
utvikla gjennom sjølvbe-
stemte fritidsaktivitetar, 
gjennom praktiske og este-
tiske arbeidsmåtar i skule-
fag og gjennom hospitering 
på yrkesfaglege utdannings-
program i vidaregåande 
skule og på arbeidsplassar.

Møte med arbeidsliv 
er viktig for ei byrjande 
identifisering med yrkes-
fagleg utdanning og yrke. 
Desse momenta, saman 
med meistringserfaringar 
i skulen, er like viktige når 
elevane har begynt på ei yr-
kesfagleg utdanning og skal 
velje yrkesfagleg fordjuping. 

Ann Karin Sandal (født 
1966) er frå Stamnes. Ho 
er utdanna cand.polit. frå 
NLA, og er høgskulelektor 
ved HiSF.

Disputasen finn stad 
klokka 10.30 på Det psyko-
logiske fakultet.

DoktorgraD DoktorgraD

Gunnar  
Liland er død 
85 år gammal. 
Ei nesten full-
sett Fana kyr-
kje tok farvel 
med han. Med 

sin innsats i yrkesliv og ikkje 
minst i frivillig musikk- og 
kulturarbeid står han som 
ein kjent profil for svært 
mange i bydelane Ytrebygda 
og Fana.

Gunnar vaks opp på Li-
land som nest yngst mellom 
6 sysken. Han gifte seg i 1952 
med Ruth Håvardstun. Dei 
fekk tre barn: Tone, Jarle og 
Berit, og seinare fem barne-
barn og to oldebarn.

Han var samyrkelags-
styrar på Saganeset, arbeide 
hos S. Alsaker og var salssjef 
i Norsk Fiskeredskapsindus-
tri. I moden alder studerte 
Gunnar ved Musikkonserva-
toriet i Bergen, og han vart 
musikklærar ved Ytrebygda 
ungdomsskule den siste pe-
rioden av sitt yrkesliv.

Saman med Ruth skapte 
han ein trygg og god heim 
for familien, og det var alltid 
fint å koma på besøk. 

Det som har gjort Gunnar 
kjent og kjær er framfor alt 
hans enorme frivillige inn-
sats i musikk- og kulturlivet. 
Han har vore dirigent for 
Liland skulekorps, Flesland 
musikklag, Liland songlag, 
Liland barnekor, Søreide 
songlag, Ytrebygda stryke-
orkester og Fana mannskor.  

Etter at Gunnar runda 
75 år dirigerte han framleis 
Kløver/Sundt-koret, Fana 
pensjonistforeinings sang-
kor og pensjonistkoret til 
Danckert Krohn. I tillegg til 
alt dette var han også diri-
gent for Bergen arbeider-
sangforening i 26 år, og som 
tilknytt til organisttenesta 
i Fana hadde han mange 
oppdrag gjennom 40 år.

Gunnar var med å stifta 
Eldrelaget i Ytrebygda, og 
der gjorde han ein ruvande 
innsats gjennom 25 år. Han 
stod for musikk og under-
haldning på møta, reiseleiar 
og vert på sommarturar, og 
ivrig deltakar saman med 
Ruth i turgruppa.

I 2004 fekk Gunnar H. M. 
Kongens fortenestmedalje 
for særleg fortenestfullt 
arbeid i frivillige organisa-
sjonar. 

Gunnar var ein sjeldan 
fin person, mild og behage-
leg. Han gjorde aldri skilnad 
på folk. Det blei ein livsstil 
for han med sitt gode humør 
å skapa glede for andre med 
musikk. 

Tankane våre går no spe-
sielt til Ruth som har mist 
sin kjære mann, og til den 
nære familien elles.

sverre M. MyKlestad på veg-
ner av Mange vener  

MinneorD

SOM FAR, Så Sønn: Willy davidsen var fagforeningskjempe for Kommuneforbundet og lokalpolitiker for Kommunist-           partiet. Hans sønn jan davidsen har ledet samme forbund som far, og satser nå 
på Bergens bystyre, for arbeiderpartiet.  foto: Håvard Bjelland

– Jeg har bodd her hele mitt liv, 
har aldri flyttet. Jeg pendlet til 
Oslo i 23 år, men det var aldri 
aktuelt å flytte dit.
– Hva sier du om Harald Schjel-
derup ber deg ta en jobb som 
byråd, ved et eventuelt regime-
skifte i Bergen neste høst?
– Nei, det er ikke aktuelt ... helt 
uaktuelt.
– Du har i en årrekke sittet i 
Arbeiderpartiets sentralstyre, 
et av de mektigste organene i 
Norge. Men nå er det slutt?
– Ja, ved partiets landsmøte til 
våren går jeg ut. 
– For nå er det lokalpolitikken 
hjemme som lokker?
– Som sagt, vi får se. Jeg stiller 
meg til disposisjon. Men blir det 
noe av, så har jeg en jobb å gjøre.
– Tidligere denne uken var du 
på lanseringen av Nei til EUs 
historiebok. Her ble LOs nei 
trukket frem som viktig for sei-
eren i 1994. Du var nei-general 
i LO den gang. Hvorfor vant 
dere?
– Det var gjort grundige utred-
ninger av LOs jurister, som for-
talte hvilket arbeidsliv vi ville 
fått om vi gikk inn. Dette tror 
jeg var viktig for mange fagorga-
niserte. Så var det selvsagt den 
brede alliansen med bønder og 
arbeidere, by og land.

Navn: jan davidsen
Alder: 65 år
Bosted: indre arna
Aktuell: etter et langt liv 
som fagforeningstopp,  
er jan davidsen bedt 
om å stille på ap-listen  
til kommunevalget.

Kl. 07.00: står 
opp, spiser frok-
ost, leser avisen 
og går opp til 
bygget der søn-

ner reiser sitt nye hus.

Kl. 11.30: er 
fortsatt på byg-
get. nå er det 
formiddagsmat. 

Håndverkerne er svært nøye 
på spisetidene.

Kl. 17.00: Henter 
barnebarn i 
barnehagen, og 
går tilbake til 
bygget. 

Skatt må sees i  
lys av behovene.

Min Dag


