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De flesta har väl det välförtjänta höstlovet bakom sig – nu är man tillbaka på jobbet, 

utvilad och avslappnad. Höstterminens första halva brukar gå fort. Det är skönt att ha 

en vecka då man kan pusta ut, stanna en stund, andas in och andas ut. Tömma 

huvudet på jobbtankar. 

Själv var jag på en bilresa i Sverige. Vi åkte på den sedvanliga resan Nådendal – 

Kapellskär- Stockholm – Sigtuna ( ett måste ) – Höga kusten – Umeå- Vasa. Och 

man blir aldrig trött på att se och besöka de samma ställena. En höstpromenad vid 

Mälaren i Sigtuna är alltid lika skön. Jag läste i tidningen att oktober 2015 var den 

soligaste på över 100 år! Inte underligt att solen värmde oss och gav oss lite extra 

energi. Det behövdes. 

På höstlovslördagen vände vi näsan mot norr och Umeå med en låt som fastnade i 

huvudet, Thomas Ledins Släpp hästarna fria. Kommer att låna några ord ur den. 

”Jag vänder min bil mot norr, jag åker uppför kusten Det får ta den tid det tar, jag 

följer den inre rösten…” ( Thomas Ledin ) 

Uppsala – Gävle – Sundsvall. Några timmar senare hade vi lämnat den täta 

morgondimman i Stockholm bakom oss och kommit till Sundsvall. I Sundsvall kör 

man längs Sundvallsbron, Sveriges längsta motorvägsbro. Jag tror det kostar 9 

kronor att köra längs bron – väntar med spänning på en faktura från Trafikverket i 

Sverige. I Sundsvall åt vi också lunch och handlade mat. Jag åt tjälknöl. Gott ! 

http://aktamat.se/recept/tjalknol-av-alg/ 

”Jag har Stockholm bakom min rygg, slätten har jag passerat Långtradarna kämpar 

på, jag reser som planerat”          ( Thomas Ledin) 

Från Sundsvall till Umeå är det bara knappa 30 mil. Under resan ser man den 

fantastiska naturen på Höga Kusten ( ett kustområde i Ångermanland mellan 

Härnösand och Örnsköldsvik, Världsarv), som hette förr Ångermanlands brantkust – 

https://hoppetgruppen.wordpress.com/2015/11/02/back-in-business/
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ett mycket beskrivande uttryck tycker jag. Att se Skuleberget är ett måste och 

tankningen vid macken i Docksta fick mig att tänka på filmen Jägarna. 

Vårt sista stopp före hamnen i Holmsund, Umeå blev Högakustenbron och fika där. 

Vilka helt fantastiska vyer! 

Även på semester far tankarna till jobbet då och då, studenter, allt man ska göra… 

Stortrivs i mitt arbete men jag kan ibland känna att kraven är överväldigande. Det är 

så många olika saker man ska klara av att göra – samtidigt då man borde och man 

gärna skulle utveckla sitt arbete och sitt sätt att arbeta. I vår högskola håller vi på att 

bearbeta en ny strategi(än en gång…) och själv är jag med i en grupp som funderar 

på digitaliseringen, teknologins roll, användarperspektivet. Jag var med på ett 

seminarium som organiserades av Åbo Akademi i Vasa. Under seminariedagen var 

teman bl.a. hälsoteknologi, teknologi, etik och innovationer. Det är mycket att tänka 

på och kanske är det inte heller så klart för oss vart vi är på väg – resans mål är lite 

oklar eller saknar definition. 

Lärarens resa är inte bara en biltur längs den natursköna höga kusten. Kanske 

borde man bara gå tillbaka till sina rötter, hitta den inre rösten och arbeta så att man 

mår bra och att det känns rätt. Lite nya kryddor med och nya synvinklar, lite ny 

teknologi men inte mer än så. Man behöver inte och man ska inte ändra allt. 

”Jag närmar mig resans mål, tar färjan över älven Jag fylls av ett stilla lugn, ser havet 

slå mot bergen.”     ( Thomas Ledin) 

Efter lite avslappning och omväxling är det kul att börja arbeta igen, träffa kolleger 

och studenter och börja med nya kurser med nya krafter. 

Snart är det jullov….. 
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