Oppl a n d Arbei derbl a d

For min egen del har jeg selvsagt aldri gjort noe galt –
siden jeg er blond og et gudsord fra landet. Det sier seg selv.

Er koordinator for eU-prosjekt: Jon Ynge Hardeberg er leder ved fargelaboratoriet ved Høgskolen i Gjøvik. Fargelaboratoriet
er blitt koordinator for et stort EU-prosjekt.Arkivbilde

i Gjøvik (HiG) er
koordinator for et
EU-prosjekt som
utløser 17 millioner
kroner.
Mina Th. Watz

– Det er en ny rolle for oss i et
så stort prosjekt. Det er ganske
spesielt, det er ikke hverdagskost
at en liten statlig høgskole som
Høgskolen i Gjøvik har en sånn
rolle, sier leder for fargelaboratoriet ved HiG, Jon Yngve Hardeberg til OA.
17 millioner skal gå til opprettelsen av flere stipendiater, men
går også til HiG for deres administrative oppgaver.

Utdanner forskere

EUs mål med prosjektprogrammet er å øke forskningen i Europa, særlig for forskere som er i en
tidlig fase i sine forskerkarrierer.
For HiG betyr dette i praksis opprettelsen av flere doktorgradsstipendiater. Allerede er høgskolen
i gang med rekrutteringen.
– Deres arbeid vil starte for
fullt på sensommeren. Til høs-

Fargegjengivning på trykk

Forskningen skal jobbe med fargegjengivning i trykte medier.
I dag trykkes det normalt i fire
farger, mens fargelaben ønsker
å forske videre på hvordan man
kan trykke med flere fargekanaler.
Ved fargelaben jobber de
med hvordan man kan forbedre
trykkvaliteten ved å bruke flerkanalstrykk mer kreativt, eller
kontrollere trykkeprosessen mer

slik at resultatet blir mer forutsigbart.
– Vi jobber også mye med
hvordan vi kan måle kvalitet
både på trykk og på skjerm, sier
Hardeberg.

Unikt fagmiljø

Forskningsprosjektet varer i fire
år, og med HiGs koordinatorrolle
følger også en faglig og administrerende styring av prosjektet.
Hardeberg tror grunnen til at
en liten institusjon som HiG har
fått tildelt koordinatorrollen er
tilknyttet flere faktorer, men er
sikker på at fagmiljøet er en viktig årsak.
– Vi har bygget opp et ganske
unikt fagmiljø ved fargelaboratoriet. I tillegg har vi et godt
utviklet internasjonalt nettverk
med andre institusjoner som vi
har faglig kontakt med. Vi har
også brukt ordentlige ressurser
på å skrive en god søknad, sier
Hardeberg, som selvsagt er godt
fornøyd med tildelingen.

Drøfter
landbruket
i Gjøvikregionen
LENA: Onsdag kveld er
landbrukets betydning for
Gjøvikregionen tema under
et åpent møte på Valle videregående skole på Lena.
Rett før påske ble den nye
landbruksmeldingen lagt
fram. Under onsdagens møte
vil politikere og fagfolk forsøke å gi svar på hva meldinga innebærer for Gjøvikregionen.
Fire faglige innlegg står
på programmet. Fabrikksjef
Jens Kristian Ulsrud ved Kims
på Skreia skal ta for seg muligheter og utfordringer for
potetproduksjonen i regionen. Styreleder i Tine Øst,
Helga Thorvik Ulven, skal
snakke om melke- og kjøttproduksjon. Prosjektleder
Ole Helmer Bjørlien tar for
seg situasjonen for skognæringen, mens landbruksdirektør Anders Prestegarden
skal prøve å tegne bildet av
framtidas bonde.
Den påfølgende debatten om tilrettelegging for
landbruk og bygdenæring
skal ledes av Hans Seierstad, ordfører i Østre Toten og leder i regionrådet
i Gjøvikregionen.
Arrangør av møtet er
Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk
(GULL). Forumets oppgave
er å bidra til utvikling av
landbruksrelatert produksjon i regionen.
– Forumets aktivitet dreier
seg om å arrangere informasjons- og temamøter, fremme
forslag til konkrete samarbeidstiltak, være høringsinstans for regionrådet og å
ta initiativ til utviklingsprosjekter for landbruk og bygdenæringer, sier Per André
Rjaanes, leder av forumets
arbeidsutvalg.

Feil kontonummer
i siste Be og Hør
Menighetsblad for
Gjøvik, Bråstad,
Engehaugen,
Hunn, Vardal

På girobilaget til menighetsbladet Be og
Hørs påskenummer, er kontonummeret feil.
Riktig kontonummer er 2050 02 93692.
Vi beklager at vi har skapt irritasjon for dere som har prøvd å
innbetale til feil kontonummer, og takker for fortsatt støtte til
Be og Hør.
Gregers Lundh, redaktør

På tide å bytte
til sommersko?
Vi har utvalget og vet
hvilke dekk som gir best
veigrep på din bil.

n Politiske møter
Nordre Land Arbeiderparti
minner om at oppsatt medlemsmøte 12. april flyttes til 19.
april. Innkalling kommer senere.



www.oa.no

Leder forskningsprosjekt i farger

ten skal vi også ha et stort oppstartsseminar i Gjøvik, sier Hardeberg.
Hele sju doktorgradsstipendiater for tre år vil opprettes i
forbindelse med prosjektet, men
også to postdoktorstillinger. Stipendiatene fordeles utover de
ulike partnerne i prosjektet. Hovedpartnerne holder til i Sverige,
England, Tyskland og Frankrike,
mens det også er flere andre
partnere som har mindre roller
i prosjektet.
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