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Friga bilder etter gullsmed-innbrudd
Natt til onsdag ble det gjort
innbrudd hos gullsmedforretningen til Ole Kristian Barnung i Domussenteret på Bardufoss.
Politiet leter fortsatt etter
tyvene og har nå frigitt overvåkingsbildene fra gjerningsmannen under innbruddet.
Bildene viser en maskert per-

son med hettegenser som tar
seg inn i gullsmedforretningen.
Politiet håper nå at noen kan
kjenne igjen gjerningsmannen på bildene. De ber om
tips i saken på 77838960
/02800.
Tyven fikk ikke med seg
store verdier under tyveriet.

Ifølge politiet er det stjålet bunadssølv og ringer av liten
verdi.
Politiet i Målselv har også
lagt ut overvåkningsbildene
på sin Facebookside: Politiet i
Målselvregionen
En av de ansatte i gullsmedforretningen, Frøydis
Barnung, kommenterer på
politiets Facebookside at ty-

vene nok blir lange i «maska»
når de oppdager det dårlige
«brekket» de gjorde hos gullsmeden.
– De stjal med seg uekte
prøveringer - til null verdi - og
ikke gull som de trodde!, opplyser hun.

FORSKNINGSPILOTER: Doktorgradstipendiatene Carina Olufsen (t.v.), Ragnvald Storvoll og Ingvild Storvoll foran Kunnskapsparken der Studiesenteret på Finnsnes har flyttet inn.
Begge foto: Torgeir Bråthen

Studiesenteret på Finnsnes vil utvikle forskere:

DETTE ER PILOTENE
De tre første doktorgradsstipendiatene
skal ikke bli de siste,
hvis Studiesenteret
på Finnsnes får det
som de vil.
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FINNSNES (Nordlys): Studiesenteret har ambisjoner om å drive
med forskning, og har ansatt professor Jens Ivar Nergård som forskningsleder. Han ser for seg at senteret kan drive med en type forskning
som retter seg mot regional utvikling og kompetanse, om organisasjoner, for eksempel innen fiskeri,
og ikke minst forskning som angår
folk sin hverdag.
– Det som handler om kvaliteten i samfunnet. Hva er det gode

sykehjemmet, og hva er den gode
skolen? Det er slike ting vi kan
forske på her og være gode på,
ikke grunnforskning og basalforskning som krever store laboratorier, sa Nergård under et seminar under Forskninsgdagene i
Midt-Troms i går.
Men først må Studiesenteret ut
og skaffe penger, ellers blir det lite
å forske for framover.
– Vi må bli en del av et nasjonalt
og internasjonalt nettverk for å få
penger, sier Nergård.

Doktorgrader under arbeid
Med penger fra Sparebanken NordNorge har senteret hatt sju mastergradsstudenter, og nå er tre doktorgradsstipendiater i full gang med
sine prosjekter takket være denne
støtten. De tre stipendiatene var alle
tre på seminaret for å fortelle nærmere om prosjektene sine.
– Vi er tre spente, stolte og uerfarne forskere. Men vi håper flere

gjør som oss, sier Ragnvald Storvoll.
Han forsker på stedsuavhengige
arbeidsplasser. Mennesker som tar
jobben med på flyttelasset.
– De er det blitt mange flere av i
løpet av de siste ti årene.
Storvoll la fram europeiske tall
som viser at mens det i år 2000 var
seks prosent som jobbet mer enn en
dag i uka et annet sted enn på kontoret, så var denne andelen økt til 14
prosent i 2008 og i år til hele 43 prosent.
– Teknologien gjør det mulig,
og vi ser det i mange sektorer. Det
skjer fordi det er viktig for folk
hvor de bor, ikke hvor de jobber.
Storvoll er opptatt av at kommunene må legge bedre til rette for de
som jobber på denne måten, og
trekke veksler på den kunnskapen
de har med seg. Og litt er på gang.
– På det siste året er seks kontorhotell åpnet her i nord. I Salangen, Dyrøy, Bø, Sortland og to på Finnsnes.

Reiseliv gir ny stolthet
Carina Olufsen skal ta doktorgrad
innen reiseliv, og forsker på hvordan reiseliv kan skape ny forankring i en landsdel preget av såkalt
«avforankring».
– Når alle vet hvordan man lager
sushi, men ikke hvordan man koker mølje, så er det et eksempel på
kulturell avforankring i nord, forklarer hun.
Nyforankringen kan bestå i å
bruke naturen på nye måter, som
fisketurisme og kvalsafari, eller
selge hverdagslivet i lokalsamfunnet som et reiselivsprodukt. Oppleve en dag som fisker, for eksempel.
– Det viser seg at folk får ny stolthet for bygda si i møtet med turistene. Det kan skape en ny giv.
Kult å være nordnorsk
Ingvild Storvoll forsker på kulturelle entreprenører, og blant annet
funnet ut at nordnorsk identitet kan

FORSKNINGSLEDER: Jens Ivar Nergård vil utvikle Studiesenteret på
Finnsnes videre.

være et suksesskriterium.
– Violet Road, Rimfrost, Moddi spiller alle på sin nordnorske
identitet, og er eksempler på at
det har gått fra å være en hemsko
til en styrke å være nordnorsk.
Slike suksesser gagner hele
landsdelen.

