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Nyhetsbrev XIII: Björn Olssons resebrev från Cornell University, Itacha

Oktober

månads nyhetsbrev kommer från Björn Olsson - Jonas Nordéns Minnesfonds förste
stipendiat, som i somras for till USA för att studera Revenue Management på Cornell (ett av
världens tolv största universitet).
Björn som för närvarande arbetar på Scandic Hotel Continental som Duty Manager, berättade
nyligen att han nu fått erbjudande att arbeta på Four Seasons Hotel, Washington DC. Hans
utbildning tycks därmed redan ha burit frukt.. Grattis Björn och lycka till!
Cornell University grundades 1865 av Ezra Cornell som drömde om att skapa en institution
med ickereligiös inriktning för kvinnor och män på lika villkor. Mottot var: ”I would found an
institution where any person can find instructions in any study”. Cornell har blivit känt bl. a. för
sina många Nobelpristagare och sin hotellskola. Universitetet är uppdelat i flera mindre colleges
och skolor för närvarande fjorton stycken. The School of Hotel Administration har sedan
öppnandet 1922 ständigt utvecklats, främst inom ekonomiskt- och managementinriktade
områden där man i dag är världsledande. Skolans fyraåriga Bachelor of Sciensce-examen, ger
möjligheter till påbyggnadsexamen – Masters och Doctors. För den som vill förkovra sig inom
yrket finns en rad sommarkurser vid Cornell University Summer School of Hotel Administration.
Skolans hotell, Statler Inn med 50 rum ersattes 1986 av det tre gånger större, Statler Hotel,
uppkallat efter en av skolans större donatorer, Ellsworth M. Statler, miljonär och grundare av den
tidens största hotellkedja. Det första hotellet öppnades i Buffalo 1908 och räknas som USA:s
första i sitt slag, vars slogan löd: ”A bed and a bath for a dollar and a half”. För övrigt blev Statler
Inn i slutet av 1960-talet känt som ett av världens första hotell med datoriserad in- och
utcheckning. Mer att läsa finns på www.cornelluniversity.com.
Gösta Nordén

Det känns som om det var igår jag befann mig i Grythyttan för att ta emot (det första)
stipendiet ur Jonas Nordéns Minnesfond. Direkt då kunde jag inte ta till mig och inse vilket
privilegium det var och som skulle göra det möjligt för mig att sju månader senare åka till
Cornell University för att studera, lära och lyssna till några av världens bästa professorer
inom vår bransch.
Med tidens nyck var detta nu sagt och gjort men vilken resa det har varit. Innan jag kom
iväg fick jag veta mycket om Cornell av min stipendieutdelare - Jonas Nordéns pappa. Hans
egna upplevelser och tankar, men också hur Jonas upplevde det när han var över och
studerade på Cornell. Jag kan bara instämma att allting var precis så imponerande, som Jonas
och hans far upplevt det.
När jag landade i den lilla universitetsstaden Ithaca (och sist av alla passagerarna steg av
planet), kom en av markpersonalen fram och frågade vad som fört mig till Ithaca mitt i
sommaren. ”Jag ska delta i Cornells PDP (Professional Development Program)”, svarade jag
och insåg omgående hur stolt hon var över sin hemstad och universitetet, ett av världens
främsta. Hon önskade mig lycka till och rekommenderade mig att besöka också andra delar av
Ithaca. Eftersom staden inte enbart är ett samhälle med en campus kretsande kring
universitetet, utan också är pittoresk och ett väl fungerande samhälle. Något jag kanske inte är
beredd att hålla med om, tycker nog trots allt att det mesta kretsar kring universitetet. Nåväl
hon var en stolt ”Ithaca-bo” som hon själv sade och ville nog därför marknadsföra ”sin stad”.
Vilket fick mig att fundera över om alla de som bor i Ithaca kanske gått igenom någon form
av kurs på universitet, för maken till marknadsförare har jag sällan skådat. Mitt första och
bestående intryck av Cornell (med sitt enorma campusområde), är ett otroligt vackert beläget
universitet med panoramautsikt över Ithaca och The Finger Lakes.
Vi var över 550 sommarstudenter från över 90 olika länder under de tre veckor som jag
deltog. Det kulturella utbytet som skedde under lektionerna och på fritiden var bara det i sig
en upplevelse. Alla utbildningsprogram pågick i tre dagar, att jämföra med de fyra veckor
som universitetets elever går (för att läsa samma ämne). Vilket till viss del belyser tempot
under lektionerna, som var massivt men väldigt lärorikt.
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Det var en upplevelse att delta under tre veckor för att lära och höra Cornells professorer,
som delade med sig av erfarenheterna från sina respektive karriärer. Skillnaden på professorer
vid den här typen av universitet och hemma i Sverige är att här har professorerna full lön för
att lära ut under en termin, för att därefter under följande termin åka runt i världen för att driva
forskningsprojekt inom hotell- och restaurangindustrin.
Nu känns det oerhört skönt och berikande att ha kurserna avklarade och försöker nu smälta
allt nytt jag fått lära mig. Jag är glad över att ha klarat de fyra olika programmen inom

Revenue Management och den sista dagen tilldelades jag ett officiellt certifikat från Cornell
University.
Kan inte finna ord att uttrycka min tacksamhet till styrelsen för Jonas Nordéns Minnesfond,
som tilldelade mig stipendiet. Utan det hade jag aldrig så här tidigt i min karriär haft möjlighet
att åka till Cornell University för att studera.
Med hälsningar
Björn Olsson

Björn Olsson får diplom i Restaurant Revenue Management av Sherrey Kimes

