FÖR DIG SOM ARBETAR VID UMEÅ UNIVERSITET • OKTOBER 2017 • NR 3

Möt Cuno Bernhardsson

Han bygger ett
kollektivt minne
Hallå där...

Organisation

TEMA Arktis

Utblick

Annakarin Nyberg
överrumplad av
responsen

Dags att granska
grundbultarna i 
organisationen

Umeå universitet har
bredd i sin arktiska
forskning

Hon studerar
terrorns orsaker
och följder

Innehåll

Först...

Arktis — långt borta men nära
Även om den gångna sommaren onekligen kändes en smula ark
tisk, kan det för den som en gång flyttat från Kiruna te sig bestick
ande med arktiskt tema vid Umeå universitet. Från Björkarnas stad
är det rentav närmare till Stockholm än till Abisko. Men numera
räknas faktiskt Västerbotten till Arktis, liksom hela fjällkedjan ända
ned i Dalarna. Hur ofta ser man förresten mäklare annonsera ut en
”arktisk” villa på Teg eller Berghem?
Arktis är dock mer än en geografisk yta. Det arktiska temat vid
Umeå universitet går igenom alla fakultetsområden, i arrangemang
som den internationella jättekonferensen ICASS, såväl som i veten
skapsluncher på Kafé Station om
allt från nya infektionssjukdomar
i klimatförändringarnas spår till
”Dagens glesa
hur Sápmi blir beslyst i fransk tv.
I våra trakter — i Arktis! — är
befolkning skapar
det lätt att känna sig skyddad
från samtidens problem. Det
svårlösta konflikter
brukar ta ett tag innan världens
om mark, vatten,
elände letar sig hit och då oftast i
hyfsat utspädd form. Den globala
och om vem som
uppvärmningen har hittills mest
märkts som dåligt skidföre och
kom först”
framflyttad älgjakt, luften är fort
farande ren, vi är trygga innanför
världens fredligaste gränser mot
våra nordiska grannar, någon större trängsel lider vi inte av, och
inget av Sveriges omtalade särskilt utsatta områden ligger här.
Men det är en bedräglig känsla. Ekosystemen i norr är känsligare
än söderöver, den biologiska basen smalare. Klimatförändringarna
kommer förmodligen att bli extra dramatiska här. Ur tinande per
mafrost frigörs metan som sedan i sin tur eldar på uppvärmningen.
I en globaliserad värld av krig, befolkningsökning och klimatkata
strofer är det naturligt om fler människor söker sig norrut där det
ju ser ut att finnas både svalka och utrymme, men redan dagens
glesa befolkning i Arktis skapar svårlösta konflikter om mark och
vatten och om vem som kom först.
Nästa år blir Umeå universitets tema Demokrati, något som för
stås passar särskilt bra ett valår. Lyckligtvis går Arktis och demo
krati bevisligen utmärkt att förena, så det arktiska
perspektivet kan vi fortsätta bära med oss.
Arktis kallas ibland för världens kanariefågel
som visar hur hela jorden mår. Må den kanarie
fågeln fortsätta att kvittra även efter 2017. ○

TEMA Arktis

8

Den breda arktiska forskningen vid Umeå universitet gav
en wow-effekt ut i forskarvärlden när konferensen ICASS
genomfördes i somras.

6

Depåstopp för organisationen
Arbetsgrupp synar grundbultarna i universitetets organisation.

7

Fem frågor
Lars Lustig om sin nya roll som
vice ordförande i universitetsstyrelsen.

14 Profilen
Arkivarien Cuno Bernhardsson
bygger samhällets kollektiva
minne.

6

21 Signerat
Dieter Müller anser att det är läge
att lyfta den arktiska forskningen.
22 Kultur
Kultur på campus bjuder på
en bred kulturhöst med musik,
litteratur och poesi.
24 Till sist
Klara Johansson har strategier
för att bemöta faktaresistens.

17

14

OLA NILSSON
KOMMUNIKATÖR VID SAMHÄLLS
VETENSKAPLIGA FAKULTETEN

aktum.umu.se
Ansvarig utgivare Gunilla Stendahl, kommunikationschef.
Adress Kommunikationsenheten, Umeå universitet, 901 87 Umeå. Tel 090-786 50 00.
Redaktör Mattias Grundström Mitz, Per Melander. Redaktionsråd Petra Sandberg,
Dan Frost, Fredrik Georgsson, Stefan Gelfgren, Helena Vejbrink, Jeanette Lövkvist, Elin
Andersson, Peter Lexelius, Ulrika Andersson, Greg Neely. Omslagsfoto Johan Gunséus.
Produktion och repro Inhousebyrån, Umeå universitet. Tryck Taberg Media Group.
Vad vill du läsa om? Hör av dig till redaktionen: aktum@umu.se
Vid frågor angående distributionen Kontakta Sara Mejtoft, 070-148 50 50

2

På Aktum online
kan du läsa Aktum,
kommentera och komma
med egna åsikter.

www.aurora.umu.se
På intranätet Aurora
finns nyheter för dig
som arbetar på Umeå
universitet.

Aktum • Oktober • 2017

Hallå där

Annakarin Nyberg, universitetslektor och
ställföreträdande prefekt vid Institutionen för informatik
FOTO: EMIL NYSTRÖM/EMILMEDIA

Överrumplande
respons efter
sommarprat
Mod, härskartekniker, sociala medier, relationer,
entreprenörskap, gubbtrötthet och cancer.
Det var en kombination av ämnen som fick
Sveriges radio att höra av sig.
ANNAKARIN NYBERG BLEV överraskad
och glad när hon fick frågan om att vara
sommarpratare i P1. Och nu lovar hon att
simma hundsim i campusdammen om lyss
narna röstar fram henne som vinterpratare.
Annakarin Nyberg säger att hon blev helt
överrumplad över alla fina mejl, brev, kom
mentarer och samtal som kom från kända
och okända människor efter att hon varit
värd för programmet Sommar i P1 i somras.
— Första tiden var det hundratals om da
gen. Nu har det mattats av, även om jag fort
farande kontaktas varje dag. Det finns så
himla många fina och generösa människor
där ute.
Hon berättar att förberedelserna starta
de så snart hon fått beskedet. Tillsammans
med en producent och redaktionen bakom

programmet diskuterades vilka ämnen som
kunde tänkas vara intressanta. Och hur hon
som person skulle porträtteras och till vilken
målgrupp.
— Programmet Sommar lockar en bred
publik och det gällde att hitta en nivå som
kunde passa så många som möjligt. Till ex
empel fick jag skriva om delar om sociala
medier för att förenkla och begripliggöra för
fler människor. Sedan gällde det att göra om
allting till ett ”pratmanus” och träna på att
läsa så långsamt att lyssnarna skulle hinna
skapa sina egna bilder medan de lyssnade.
EN SAK SOM VISADE SIG vara oväntat
svår var när hon i sina förberedelser skulle
skriva stycket om sin cancersjukdom.
— Jag tvingades glänta på dörren och

återigen släppa fram de där allra svåraste
känslorna och rädslorna. De som var väl un
dangömda och kanske ännu inte riktigt om
händertagna.
När det kommer till uppmärksamheten
och responsen som följer av att vara som
marpratare säger Annakarin Nyberg att hon
inte tänker så mycket på det. Hennes vardag
rullar på som vanligt.
— Men det är klart, varje gång någon stop
par mig på gatan för att berätta att de har
lyssnat och vad de tänker och känner, ja då
blir jag så klart påmind — och glad. Jag får
också många spännande förfrågningar om
att delta i diskussionspaneler eller hålla i
föreläsningar om olika ämnen. ○
PER MELANDER

FOTO: MATTIAS PETTERSSON
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Hot mot Umeåforskare på nätet
Näthat och hot om våld drabbar inte bara politiska aktivister utan även forskare. I början av
augusti postade en högerextrem blogg tusentals namn på personer, däribland ett tjugotal
forskare vid Umeå universitet, där de pekades ut som ”de som har förstört Sverige”.
Det talades även om att hårda straff skulle utkrävas.
TEXT: Mattias Grundström Mitz FOTO: Mostphotos, Elin Berge, Mattias Pettersson

Lena Berggren
anser att forskare
är priviligierade och
har starkt stöd.
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— När det riktas hot mot anställda vid
LENA BERGGREN, historiker som
Umeå universitet, vilket inträffar då och
forskar om fascism och andra former
då, så blir det ett arbetsmiljöärende och
av ultranationalism vid Institutionen
då kan arbetsgivaren vidta åtgärder i
för idé- och samhällsstudier hör till de
form av att ändra individens arbetsupp
forskare som ofta får utstå hot, både
via internet, per telefon, men också i
gifter, införa olika säkerhetsrutiner och
verkliga möten. De hot som drabbar
åtgärder, samt erbjuda olika former av
henne är direkt kopplade till hennes
stöd, bland annat psykologiskt stöd från
forskning.
företagshälsovården, säger Chatarina
— Det är självklart väldigt obehagligt att
Larson, universitetsjurist vid Umeå
bli utsatt för hot och det är något vi måste
universitet.
Chatarina Larson,
lära oss att hantera, både som individer
Eventuell polisanmälan görs av indivi
universitetsjurist
men också som organisation och myndig
den, med det stöd som universitetet kan
erbjuda den anställde i den processen.
het. De arga och förment förfördelade
och starka rösterna får mer och mer utrymme i samhälls
debatten. Det är något vi som forskare liksom andra aktö
LENA BERGGREN ANSER att även om det kan vara
tufft att utsättas för hot är det viktigt att inte vika ner sig,
rer i samhället måste stå emot, säger Lena Berggren.
utan ta stöd av kollegor och arbetsgivaren för att hitta
När det gäller exemplet med den högerextrema blog
verktyg att hantera det som har inträffat.
gen så var den bara uppe i några timmar, men den fick
— Att vara utsatt för hot är en verklighet som många
stor spridning och uppmärksamhet för sitt innehåll i
människor lever med hela tiden. Ofta är det mycket vär
sociala medier. En av sidorna i bloggen talade bland an
nat om att hårda straff ska utkrävas av de utpekade, däri
re och mer direkt än den här typen av hot på internet.
Som forskare är vi trots allt privilegierade, har en röst
bland dödsstraff, arbetsläger, med mera.
och medium att uttrycka den i, har en stor organisation
i form av vår arbetsgivare i ryggen och kan argumentera
I BLOGGEN PUBLICERADES tusentals namn på perso
med polis och åklagare om det kommer dithän. Det mås
ner runt om i landet, forskare, präster, antifascister, jour
nalister, men också namn på svenska organisationer och
te vi ta vara på, inte minst för att stärka andra svagare
föreningar.
grupper i samhället, säger Lena Berggren. ○
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Universitetet stoppar flytt
av telefonabonnemang
I SAMBAND MED att den nya leverantören
av universitetets mobiltelefonitjänster, TDC,
senare köptes upp av Tele2, var det flera an
vändare som upplevde att bland annat täck
ningen blev sämre. Arne Vedefors, områdes
chef vid IT-enheten, säger att alla problem
och fel som anmälts har påtalats för Tele2.
De har i sin tur lovat att se över och åtgärda
dessa.
— Hittills har cirka hälften av alla våra
gamla abonnemang som vi hade hos Telia
flyttats över. Men i dagsläget flyttar vi ingen

Bildligt tänkt

Åtta årstidsvepor pryder
Humanisthuset

av de återstående förrän vi sett att Tele2 löst
våra problem, säger Arne Vedefors.
Vidare säger han att det inom kort kom
mer att kunna erbjudas ett par speciallös
ningar när det gäller mobiltelefonabon
nemang. Dels ett abonnemang som inte är
kopplat till en person och dels ett abonne
mang med större surfmängd.
Om ungefär ett år kommer det nuvarande
avtalet att löpa ut och en ny upphandling av
mobiltelefonitjänster kan ta vid. ○

UNDER 2017 HÄNGER ÅTTA årstidsvepor
med samiska konstverk och årstider på
samiska.
Veporna pryder Humanisthusets fasad
på Campus Umeå. Bakgrunden till konstprojektet är bland annat att Umeå universitet ligger på traditionell samisk mark.
Universitetet har också en tradition av
forskning och utbildning om samiska språk,
historia, kultur och samhällen. Veporna
produceras av Vaartoe — Centrum för
samisk forskning, Humanistiska fakulteten,
Svenska samernas riksförbund (SSR) och
Såhkie, Umeå sameförening. Under hösten
visas veporna även på Bildmuseet.

PER MELANDER

Erik Domellöf

Norrland under lupp
i ny bok
BETRAKTAS NORRLAND i första hand
som en råvarubod för den svenska
nationen och i övrigt som en belastning för
skattebetalarna? Hur ser norrlänningarna
på sig själva och Norrland? På vilka sätt
kan Norrland förstås som en brännpunkt
för vidare samhällsfrågor?
I boken Brännpunkt Norrland med
etnologen Bo Nilsson och litteraturvetaren
Anders Öhman, båda Umeå universitet,
som redaktörer, ställs frågan: vilken är
synen på Norrland idag?
I olika medier görs inslag där stora delar
av landsbygden framstår som drabbad
och utsatt. Redan i slutet av 1800-talet, när
skogen och malmen utgjorde de främsta
tillgångarna i Sveriges omvandling, diskuterades dessa frågor. Då reagerade intellektuella och författare mot att Norrland
inte behandlades bättre än en koloni.

1 361
konstverk finns vid Umeå universitet

69 Fotografier
652 Grafiska verk
59 Konsthantverk
374 Målningar
131 Skulpturer
69 Teckningar
7 Textilverk

Akademiska Hus äger och förvaltar större delen av de
byggnadsanknutna verken och de stora utomhusverken. Det rör sig om ett trettiotal AH-verk som finns
placerade på Umeå universitet (inomhus och utomhus
på huvudcampus) bland annat Lage Lindells stora målning i Samhällsvetarhuset, Ernst Nordins Norra skenet
ute vid dammen, Albin Karlssons Mirror Digital Clock
i UB, Mandana Moghaddams Vinden bär oss med sig,
på Vindarnas torg och Cilla Ramneks Mönster nr 74, i
Norra beteendevetarhuset.

Depåstopp för
organisationen
Organisationsöversyn — ordet låter kanske inte så upphetsande.
Men när en sådan nu inleds, kommer uppdraget med en viss
spänningsfaktor. Även små justeringar i styrdokumenten kan
innebära stora omställningar när regelverket ska börja tillämpas.
TEXT: Jonas Lidström FOTO: Per Melander

D

ET ÄR GOTT om tunga
namn i den arbetsgrupp
som under hösten kom
mer att se över grundste
narna i Umeå universitets
organisation. I början av
nästa år ska ett förslag
vara klart att läggas fram för beslut.
Det hela handlar till stor del om att defi
niera universitetets basenheter: institution,
centrumbildning, arbetsenhet, högskola.
Vad är de till för och hur skiljer de sig från
varandra? Utifrån vilka kriterier ska de star
tas, drivas och upplösas? Hur fungerar styr
ningen?
— Det första mötet med arbetsgruppen
var ett av de roligare mötena jag har haft på
länge. Alla inblandade är verkligen engage
rade i frågorna, säger akademisekreterare
Daniel Andersson som är sammankallande.
— Men det beror också på att det finns ett
stort behov av utveckling för att saker ska
fungera ännu bättre. Även de små, nördiga
detaljerna kan visa sig oerhört viktiga för
helheten, tillägger han.
Som akademisekreterare har Daniel An
dersson sett hundratals organisationsären
den passera över skrivbordet och är väl
insatt i den rådande organisationsformens
fram- och baksidor. Den översyn som nu är
igång är något han länge har sett fram emot.
— Nu har alla i arbetsgruppen fått en
hemläxa att se över respektive fakultets or
ganisation och titta på vilka utmaningar som
finns.
BEHOVET AV ETT MER enhetligt regelverk
har vuxit fram över tid. Det säger Anders
Steinwall som arbetar som utredare på
Planeringsenheten.
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Anders Steinwall och Daniel Andersson konstaterar att det finns ett stort behov av utveckling för att
saker ska fungera ännu bättre. Det gäller även justering av små detaljer.

— De flesta vi har pratat med ser behovet
av att se över det nuvarande systemet, men
samtidigt är man lite orolig för att det ska
hittas på något nytt som förstör snarare än
förbättrar förutsättningarna.
Tillsammans med Daniel Andersson har
han analyserat hur den nuvarande organisa
tionsstrukturen fungerar, spårat hur den his
toriskt har vuxit fram och jämfört med hur
andra lärosäten är organiserade, både natio
nellt och internationellt.
— Göteborgs universitet gjorde en motsva
rande översyn så sent som 2014. En föränd
ring där var att centrumbildningar i dag bil
das för en avgränsad tid, och att det finns en
tydlig ordning för utvärdering och eventuell
förlängning, berättar Anders Steinwall.

JUST CENTRUMBILDNINGEN som basen
het kan komma att få en påtagligt förändrad
roll även vid Umeå universitet ifall förslagen
som diskuteras får genomslag i det slutgiltiga
regelverket.
— Vi har idag ett antal centrumbildningar
som ligger direkt under rektor. Och där har
signalen från rektor Hans Adolfsson varit att
de ska ”in i linjen” och ordnas in under en
värdinstitution, säger Anders Steinwall.
— Det handlar mycket om att ändra tanke
sättet till att centrumbildningen är relativt
temporär till sin natur, medan det som är
mer permanent snarare ska drivas som en
institution, förklarar Daniel Andersson.
— Är det så att något som har startat som
en centrumbildning fortsätter varaktigt och
Aktum • Oktober • 2017

5 frågor

till Lars Lustig,
länsråd vid Länsstyrelsen i
Västerbotten och tidigare
universitetsdirektör vid
Umeå universitet, som
sedan i juni är ny vice
ordförande i universitetets
styrelse.
Översynen handlar till stor del om att definiera
basenheterna vid Umeå universitet: institution,
centrumbildning, arbetsenhet, högskola.

TEXT: Mattias Grundström Mitz
FOTO: Mattias Pettersson

utvecklas till en egen disciplin, ja då ska
man kanske ombilda det till en institution i
stället, fyller Anders Steinwall i.
Samtidigt poängterar Daniel Andersson
att de omedelbara konsekvenserna av ett
förändrat regelverk främst kommer att mär
kas när nya saker startas upp:
— Det är i dag rätt många ärenden som
har fått anstå i väntan på en uppdatering av
regelverket, ansökningar om att inrätta el
ler ombilda delar i organisationen. Så det är
givetvis i den ändan man börjar när ett nytt
regelverk väl finns på plats.

Hur känns det att vara tillbaka?
— Det känns roligt och stimulerande att återknyta kontakten med Umeå universi
tet och bidra till den fortsatta utvecklingen utifrån en styrelseposition.

EN FRÅGA SOM SEGLAT upp allt mer på
senare tid gäller forskningsinfrastrukturer
nas plats i organisationsbygget.
— I dagens regelverk står det ingenting om
infrastruktur, men det har efterfrågats starkt
från organisationen, säger Daniel Anders
son.
Än så länge är det oskrivet hur forsk
ningsinfrastrukturerna ska inlemmas på ett
hållbart och genomtänkt sätt. Behöver det
tillkomma en ny typ av basenhet för infra
struktur? Eller kan de ordnas in under insti
tutionerna?
— De andra universiteten jobbar också
med frågan om hur man bäst ska organisera
forskningsinfrastruktur, säger Anders Stein
wall.
— Det passar bra att kunna fånga upp
detta när vi nu ändå ska göra en översyn.
Annars hade det kanske behövts starta ett
särskilt projekt för att ta hand om infrastruk
turfrågan, säger han. ○

Vad kommer du att bidra med som vice ordförande?
— Rent konkret innebär det att leda styrelsens sammanträden när ordföranden
är förhindrad. Sedan ingår att leda budgetkommittén och ingå i personalansvarsnämn
den. Jag har över tjugo års erfarenhet från högskolesektorn — såväl på myndighets- och
departementsnivå som på lärosätesnivå — som jag hoppas kan komma till användning.
Sedan har också åren som länsråd gjort att jag fått en fördjupad förståelse för de regio
nala utmaningarna där universitetet är en viktig aktör.
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Hur blir det att arbeta med ordföranden, Chris Heister, tidigare
landshövding i Västerbotten och i Stockholm?
— Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med hela den kompetenta styrelsen och
med Chris Heister. Hon är en drivande och strukturerad person som gjorde fantas
tiska insatser under sin förra period i universitetsstyrelsen då hon var ledamot och
jag universitetsdirektör. Med hennes breda kunskap, stora kontaktnät och personliga
entusiasm kommer hon att vara en stor tillgång för Umeå universitet och för styrelsen.

2

3

Vilka är de största utmaningarna för Umeå universitet?
— För det första att vara ett attraktivt lärosäte för att rekrytera studenter och med
arbetare. För det andra att identifiera och stödja unga forskarbegåvningar, bygga starka
forskningsmiljöer, hålla sig framme vid de stora utlysningarna och klara av att finansiera
nödvändig forskningsinfrastruktur. För det tredje att ha en god arbetsgivarpolitik och
ligga i framkant vad gäller arbetet med arbetsmiljöfrågor. Att jobba systematiskt och of
fensivt med internationalisering i alla dess former får bli en femte och sista utmaning
som jag nämner.

4

Vad betyder Umeå universitet för Umeå
och Västerbotten?
— Umeå universitets betydelse för Umeå och Västerbotten kan helt enkelt inte över
skattas. Umeå universitet är den motor kring vilket så oerhört mycket annat snurrar.
Därför är det så viktigt att Umeå och länet fortsätter att stötta Umeå universitet på olika
sätt. ○

5

7
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Som ett land i Arktis
måste vi ta vårt ansvar
Tre månader och tio dagar. Det är tiden det skulle ha tagit
om presentationerna under försommarens stora Arktiskonferens vid Umeå universitet hade hållits i en rad. ”Hade
vi vetat vad vi gav oss in på hade vi nog sagt nej till att hålla
i konferensen”, säger Arcum-föreståndaren Peter Sköld.
TEXT: Per Melander
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ju bra och vi har fått så otroligt mycket erfa
renheter, inte bara genom konferensen utan
sammantaget med de tre års jobb som vi har
lagt ned.
DET VAR NÄR Umeå universitet startade
ett samiskt forskningscentrum, nuvarande
Vaartoe, och senare Arcum som man börja
de närma sig IASSA och ICASS.
— Jag hade bestämt mig för att om vi ska
göra det här ska vi göra det ordentligt. Jag
engagerade mig i många olika internatio
nella sammanhang och var med och skrev
i Arctic Human Development Report och fick
ett fantastiskt nätverk på det viset och jag
engagerade mig i IASC (International Arctic
Science Committee) som är en annan stor
organisation.
Han framhåller hur det väsentligaste är
att konferensdeltagarna fick en möjlighet
att befinna sig på samma ställe i fem dagar
och vända ut och in på sina respektive forsk
ningsuppgifter.
— Jag tror många blev stimulerade, en
gagerade och inspirerade och det är ju det
viktigaste. Sedan handlar en konferens till
någon del om att synliggöra, vilket ju syns i
den omfattande medierapporteringen.
— Det vi främst ville belysa var den sortens
forskning vi håller på med, humaniora och
samhällsvetenskap. Forskning som traditio
nellt har haft en blygsam position inom Ark
tis-forskningen, som ju annars handlar myck
et om naturvetenskap och klimatforskning.

FOTO: MATTIAS PETTERSSON

D

ET HELA börjar i
Krakow 2013 när Pe
ter Sköld bokstavli
gen blir inträngd i ett
hörn av tre tidigare
IASSA-presidenter
som säger: ”Vi har
pratat ihop oss och
det är snart dags att fundera på vem ska bli
nästa president för IASSA och nästa värduni
versitet för ICASS. Och vi har kommit fram
till att vi tycker att du och ni i Umeå ska kan
didera”. Peter Sköld tyckte det lät jättekul
och smickrande att få frågan och var positiv,
men sa samtidigt: ”Vi får väl se”.
— Sedan insåg jag att Arcum bara var ett
år gammalt och jag tänkte att det var för ti
digt. Det är ju en stor grej och vi är bara tre
personer, det går bara inte. Så två veckor
innan deadline för att lämna in kandidatu
ren skrev jag att vi avstår den här gången
och kommer tillbaka om tre år istället då har
vi mer kött på benen, säger Peter Sköld.
Svaret på hans mejl kom snabbt tillbaka:
”Det var ju synd, för vi hade räknat med att
du skulle söka. Vi fick det intrycket i Polen.
Vi har avstyrt andra kandidater som har hört
av sig och svarat att vi redan har en kanon
kandidat, så det är inte lönt ni funderar”.
— Efter ha gått runt i lovar ett dygn innan
deadline så skickade jag in en ansökan i alla
fall, så på det viset, nästan lite förskräckta,
blev vi ansvariga för det här. Och med facit
i hand, vilken tur att vi vågade, för det blev

En lättad Arcum-föreståndare Peter Sköld som
efter tre år nu fått lämna över stafettpinnen för
den internationella arktiska forskningsorganisationen IASSA.

— Vi ville visa att det finns en forskning som
också tar sig an Arktis utifrån människorna
och samhällena, forskning som vill bidra till
en positiv och hållbar utveckling. Det är ju
kunskaper som också behövs och det är ju
dem vi försöker producera. Det tycker jag vi
lyckades jättebra med.
PETER SKÖLD BESKRIVER HUR konfe
rensen fått en otrolig genklang och woweffekt ut i forskarvärlden; 800 forskare inom
humaniora och samhällsvetenskaper under
fem dagar samlade på ett enda ställe. Och
att det nästan varit svårt att ta till sig hur
9
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många som tyckt att Umeå och Sverige är
fascinerande, på gränsen till exotiskt.
Peter Sköld är tydlig med att den fort
satta utmaningen med arbetet inom sam
hällsvetenskaplig och humanistisk Arktisforskning hade funnits även om de inte
hade genomfört konferensen.
— Det som tar vid nu är nya engage
mang, jag har till exempel närmat mig EU
och försöker engagera mig i deras arktiska
forskningsprogram. Inte minst för att det
kommer att finnas rätt bra finansierings
möjligheter den vägen, men också för att
de ju nu har bilden av oss häruppe att vi
kan vara med och leda utvecklingen.
— Jag ska ner till Spanien i höst för att
skriva så kallade White papers som ska
adresseras direkt till EU och Horizon
2020-programmet om hur vi vill se det här
utvecklas. Men viktigt med det här en
gagemanget utåt, är att det också följs åt
med aktivitet på hemmaplan, att det hän
der grejor här också, så att så många som
möjligt kan och vill engagera sig i de här
forskningsuppgifterna.
Han pekar på att forskningen som pri
märt bidrar till att hela den arktiska re
gionen utvecklas men även knyter an till
innovations- och utvecklingsprocesser
utanför Arktis. Arktis är en given plats
för urfolksforskning, och samtidigt finns
det urfolk i hela världen. Samma sak med
gruvforskning, som ju inte heller bara be
rör Arktis.
— Men det är strategiskt ett väldigt
lämpligt område att uppmärksamma, ef
tersom vi ligger i norr, vi är ett nordligt
universitet. Så jag ser det som en skyldig
het lika mycket som en möjlighet, att vi
tar vårt ansvar och Sverige måste göra det
om vi vill vara med och säga att vi är ett
arktiskt land. ○

Konferensen ICASS IX samlade rekordmånga
arktiska forskare från hela världen till Umeå
8—12 juni.

Umeå universitet har under 2017 låtit
Arktis stå i centrum med forskning som
omfattar klimat- och miljöfrågor, men
också om hur det verkligen är att bo och
leva i norr idag — och hur det kommer att
vara i framtiden.
Läs mer: umu.se/arktis
Arcum — Arktiskt centrum vid Umeå universitet är en fakultetsobunden centrumbildning. Sedan etablerandet i december
2012 har över 250 forskare vid Umeå universitet anslutit sig som forskare. Arcum
erbjuder en forskningsmiljö med samarbeten inom projektadministration, publikationer, handledning, internationella nätverk,
seminarier och strategisk planering.
Läs mer: arcum.umu.se
IASSA — International Arctic Social Sciences Association. Social science omfattar
i det här sammanhanget samhällsvetenskaper, men även humaniora och en del
hälsoforskning. IASSA har observatörsroll
i Arktiska rådet som är ett internationellt
forum för samarbete mellan regeringarna i
de åtta arktiska länderna och sex organisationer för ursprungsfolk.
Läs mer: iassa.org
ICASS — International Congress of Arctic
Social Sciences. En konferens som arrangeras av IASSA och hålls vart tredje år.
8—12 juni i år var Umeå universitet värd
för konferensen. Temat för konferensen
var People and Place. Om tre år står
universitetet i Archangelsk, Ryssland, för
värdskapet.
Läs mer: arcum.umu.se/icass-ix
Joint Arctic Agenda — de fem nordiska
universiteten i Umeå, Luleå, Uleåborg, Rovaniemi och Tromsö har tillsammans bildat
Joint Arctic Agenda. Genom att skapa en
gemensam arktisk dagordning vill lärosätena skapa synergier och ytterligare stärka
sin forskning, utbildning och effektivare
nå ut internationellt. Under våren 2017 har
de fem lärosätena även lämnat in en stor
gemensam NordForsk-ansökan.

Vetenskapsluncher med kylslaget tema

Vetenskapsluncherna serveras varje torsdag klockan 12.15 under perioden 5 oktober till 30 november på Kafé station.

För att lyfta och sätta ljus på den
arktiska forskningen vid Umeå uni
versitet är Arktis den röda tråd som
höstens vetenskapsluncher binder
samman.
Vetenskapsluncherna har under drygt 10 år
blivit ett regelbundet, välbesökt och populärt
inslag i Umeås digra utbud av kunskapsförmedling, och de arrangeras av de fyra fakulteterna
vid Umeå universitet. Därigenom ges utrymme

för spridning när det gäller variation av forskningsämnen och vetenskapsgrenar. Höstterminens program speglar detta genom följande
rubriker:
• Hus utan värmesystem i kallt klimat — är det
realistiskt?
• Nya infektionssjukdomar i klimatförändringarnas spår
• Mitt på ljusa natten — representation av
Sápmi i svenska och f ranska tidningsartiklar
om tv-serien Midnattssol

•H
 opp, ilska och uppgivenhet — känslor i samhällsomvandlingens Kiruna
• Vem eller vad styr utvecklingen i Arktis?
• Arktis, en skådeplats för rymden
• Kall om händerna — det kan bero på jobbet
• En historia blott? Vattenkraftutbyggnadens
konsekvenser i Sápmi

PER MELANDER

FOTO: MOSTPHOTOS

FOTO: MATTIAS PETTERSSON

Birgitta Evengård är en
av de forskare i Umeå
som också engagerar sig
i EU-nätverk som skapar
finansiella möjligheter i
EU2030 det vill säga nästa
stora forskningssatsning
inom unionen.

Vill att Umeå
tar mer plats
Umeå universitet är alldeles för
blygsamt i att framhålla sin ledande
roll inom Arktis-forskningen i Sverige. Det anser Birgitta Evengård,
professor i infektionssjukdomar.
BIRGITTA EVENGÅRD är en av tre ledare
för ett nordiskt forskningssamarbete som
handlar om samband mellan smittspridning
och klimatförändringar.
CLINF (Climate-change Effects on the Epi
demiology of Infectious Diseases and the
Associated Impacts on Northern Societies)
är ett nordiskt excellenscenter inom Nord
forsk-programmet Ansvarsfull utveckling
i Arktis. CLINF leds gemensamt av Birgitta
Evengård vid Umeå universitet, Ann Albihn
vid Statens veterinärmedicinska anstalt och
Tomas Thierfelder vid Sveriges lantbruksu
niversitet.
— I det här tvärvetenskapliga forsknings
projektet ingår allt från klimatforskare, eko
loger, veterinärer och medicinare, till sam
hällsforskare, genusforskare och specialister
på ursprungsfolk, säger Birgitta Evengård.
— Forskarna i projektet återfinns i hela
området från Nuuk på Grönland till Jakutsk i
östra Sibirien, och de samarbetar med myn
digheter och organisationer på alla nivåer.
Aktum • Oktober • 2017

Forskningsprojektets övergripande mål är
att stärka samhällets beredskap inför hotet
om fler och nya infektionssjukdomar som
kan drabba både djur och människor. Den
snabba uppvärmningen i norr öppnar till ex
empel för fästingar som bär med sig farliga
smittämnen på sin väg norrut.
Uppvärmningen kan även frigöra smittäm
nen som har legat infrusna i permafrosten,
som exempelvis av mjältbrand, när för länge
sedan smittade och nedgrävda kadaver tinar
och smittämnen förs mot markytan. Detta
har skett i Sibirien i sommar då tusentals re
nar dött och även människor drabbats. Ef
tersom många nordliga samhällen baserar
ekonomi, kultur och tro på husdjurens och
viltets hälsa, så kan hela samhällsstrukturer
hotas om och när djurens hälsa påverkas.
BAKGRUNDEN TILL Birgitta Evengårds in
tresse för just det här forskningsområdet är
att hon som professor ser som sitt arbete att
bidra till ökad förståelse för vad som kom

mer att hända i framtiden och att skapa
kompetens att handskas med dessa föränd
ringar; för en bättre folkhälsa.
— Att klimatet raskt förändras var tydligt
för mig när jag fick professuren i infektions
sjukdomar här i Umeå. Då ekosystemen
förändras och det därmed blir nya förutsätt
ningar för infektionssjukdomar att spridas så
var det naturligt att bidra med min kompe
tens inom detta område.
Förutsättningarna för att CLINF-projektet
ska kunna nå sina mål är goda anser Birgitta
Evengård. Hon pekar på hur det finns myck
et kompetenta seniora forskare, så man har
den skicklighet som krävs. De har också gan
ska mycket av de ekonomiska medel som
behövs.
— Viktigast just nu är ledarskapet som får
kreativiteten att blomma och att dessa kom
petenser kan användas fullt ut. ○
PER MELANDER, DANIEL HARJU
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Medborgarforskning i det gröna — ny trend
Under sommaren hjälper fjällvandrare klimatforskare vid CIRC att
dokumentera förändringar av växters årstidsmönster. Allmänhetens
bidrag till forskningen har både gett upphov till en ny vetenskapskultur
och begreppet medborgarforskning.
Text: Ingrid Söderbergh Foto: Anna Lawrence

MEDBORGARFORSKNING, på engelska
citizen science, är i ropet i dag men har även
existerat tidigare, till exempel bland fågel
skådare. Behovet och möjligheterna har ökat
med dagens teknik med webbportaler online.
Medborgarforskning är forskning som
genomförs med ett aktivt deltagande av all
mänheten. Förutom att ge forskare hjälp får
medborgare insikt i hur forskning går till.
I Sverige handlar medborgarforskning ofta
om naturobservationer. Ett exempel är SLU:s
Artportal som är en öppen webbplats där
man kan rapportera in fynd av djur, växter
och svampar i Sverige.
Ett nystartat klimatforskningsprojekt är
Nuolja forskningsstig i Abisko som invigdes
av Umeå universitet i juni i år.
FÖR HUNDRA ÅR SEDAN genomförde
botanikern Thore C. E. Fries en treårig stu
die av snösmältning och fenologi, det vill
säga hur naturen förändras över årstiderna.
Platsen för studien var längs en stig på slutt
ningen av fjället Nuolja som ligger vid star
ten på Kungsleden — Sveriges mest kända
vandringsled.
Nu upprepar Keith Larson, forskare på
Climate Impacts Research Centre, CIRC, vid
12

Umeå universitet Fries’ originalstudie. Arbe
tet sker i samarbete med Abisko naturveten
skapliga station, SLU Naturens kalender och
Naturum Abisko. Studien har moderniserats
med klimatstationer för att komplettera de
långsiktiga klimatdata som samlats in vid
forskningsstationen sedan 1913.
— Möjligheten att kunna upprepa en stu
die 100 år senare i en region där uppenbara
tecken på global uppvärmning finns är fan
tastisk. Abisko, och Arktis i stort, har haft en
ökning med 1,5 grader Celsius i årsmedel
temperatur under det senaste århundradet,
och det mesta av förändringen har skett
under de senaste 30 åren. Dessutom har
temperaturökningen i Abisko resulterat i en
betydande upptining av permafrost och en
trädgräns som krupit uppåt så mycket som
30—40 meter, säger Keith Larson.
FÖR ATT ÖKA STYRKAN i projektet dri
ver Keith Larson ett medborgarforsknings
projekt på forskningsstigen. Abisko-bor och
fjällturister samlar in data om cirka 20 vik
tiga växtarter och tar fotografier för att do
kumentera fenologiska förändringar under
växtsäsongen — från groning till blomning
och vissnande på hösten.

Med hjälp av appen Fjällkalendern, som ut
vecklats av Kjell Bolmgren vid SLU Naturens
kalender, kan besökaren notera sina obser
vationer av växter och ladda upp fotografier.
VARFÖR BEHÖVER DÅ forskare hjälp av
allmänheten?
— I vårt fall kräver förutsägelser om de
framtida effekterna av klimatförändring i de
arktiska och alpina regionerna i Sverige och
utomlands att data från förr jämförs med
data från i dag. Detta kräver många observa
tioner för att vi ska kunna generalisera våra
resultat till en bredare region utanför Abis
ko. Om vi kan nyttja allmänhetens intresse
för natur och vetenskap kan vardagliga ak
tiviteter som vandring och titta på växter i
bergen omvandlas till medborgarforskning
där datainsamling blir stor.
Keith Larson anser att dessa ytterligare
data i vissa fall kan användas för att replike
ra och validera resultaten från forskare ute
i fält. Att få allmänheten involverad i forsk
ning kan dessutom fördjupa deras kunska
per och öka uppskattningen av forskarnas
arbete vid denna extremt kritiska tidpunkt
av klimatförändring. ○
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Utblick

Svensk beredskap inför terroristattentat

Hon studerar terrorismens
orsaker och konsekvenser
London, Paris, Bryssel, Nice, Stockholm. När statsvetaren
Veronica Strandh för sju år sedan började studera terrorist
attentat och den svenska beredskapen höjde många på ögon
brynen. I dag ifrågasätter ingen behovet av hennes forskning.
TEXT: Per Melander FOTO: Ulrika Bergfors

V

ERONICA STRANDH
har alltid varit intres
serad av olika sam
hällsfrågor och speci
ellt ämnen kopplade
till säkerhetspolitik
och internationella
frågor. Ämnen som krishantering, terro
rism, civilsamhälle finns alla med i olika på
gående forskningsprojekt som hon arbetar
med. Hon framhåller hur detta är områden
som rymmer aktuella frågor som diskuteras
flitigt, men som också är i behov av fortsatt
systematisk forskning.
— Både forskning om krishantering och
forskning om terrorism är relativt ”nya” om
råden i Sverige — så det är spännande att
vara en del av områden som är under snabb
förändring, säger Veronica Strandh och fort
sätter:
— Det har utvecklats en intressant miljö
där det är relativt korta vägar mellan forska
re, krishanteringspraktiker och olika centrala
myndigheter som arbetar med säkerhet. Jag
tycker forskningen är som mest spännande
när man gör studier i samarbete med eller
nära de aktörer som arbetar med frågorna i
sin löpande verksamhet. Kontentan är att ju
mer jag forskar om dessa frågor — desto mer
intressant och angeläget känns det.
NÄR HON PÅBÖRJADE sin forskning om
svensk beredskap inför stora terroristatten
tat 2010 och gjorde forskningsintervjuer var
det många som höjde på ögonbrynen och
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vad som händer på en nationell nivå, det vill
säga på centrala strategier, nationella aktö
rer, nationell lagstiftning, med mera. Att vi
är mycket sämre på att studera och förstå
processerna på kommunnivå. Och att detta
är viktigt om vi ska förstå hur exempelvis ra
dikalisering i Västerbotten kan förebyggas.

Statsvetaren Veronica Strandh forskar om kriser,
terrorism och våldsbejakande extremism.

undrade om frågorna var relevanta över
huvudtaget.
— Många gav uttryck för att terrorism var
något som drabbade länder långt borta. I
dag vet vi att terrorism är en av de mest dis
kuterade samhällsfrågorna och ingen ifråga
sätter längre behovet av forskning.
ENLIGT VERONICA STRANDH krävs det
mer systematiskt arbete på lokal nivå. Att
det finns en tendens hos både krishante
ringspraktiker och forskare att fokusera på

HON ANSER ATT FORSKNING om terro
rism är händelsedrivet. Om terrorister börjar
använda lastbilar som sitt modus operandi
är det viktigt att forskare försöker förstå var
för det är så och hur man kan förebygga det.
Å andra sidan säger hon att det är viktigt att
forskare ibland tar ett steg tillbaka och analy
serar övergripande mönster över tid, försö
ker förstå grundorsakerna till terrorism.
— I dagens snabba informationsflöde, där
också väldigt många gör snabba analyser ba
serat på relativt lite information, har forsk
ningen en mycket viktig roll att spela genom
att presentera större mönster, förklara kon
texten till olika attacker.
Hon anser att samhällets reaktioner på de
senaste årens attacker följer ungefär samma
mönster.
— Många reagerar med bestörtning och
en stor oro. Snart brukar vi också se en be
stämdhet, man vill inte vara rädd, man vill
fortsätta leva i öppna samhällen. Efter dådet
i Barcelona i somras anade jag ändå en för
ändring, många uttryckte en viss uppgiven
het; "detta går ju inte att skydda sig emot”. ○
Artikeln finns i en längre version på aktum.umu.se
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Varje människa och
varje krök på älven
har sin historia
Han har läst miljontals handlingar utan att ledsna.
Tvärtom tycker han att det bara blir roligare med åren.
TEXT: Ola Nilsson FOTO: Johan Gunséus

M

ED ETT ÅR KVAR till pension
har arkivarien Cuno Bernhards
son inga planer på att trappa
ned. Där andra ser dammiga hyl
lor ser Cuno livsöden, berättelser
och möjligheter.
— Jag är lycklig att ha dragit på
mig dessa guldbyxor som det innebär att ha ett spännan
de arbete där jag varje dag ser något nytt och lär mig nå
got nytt. Genom arkiven kan jag lära känna människan
bakom fasaden, se skeenden i hur samhället förändras,
säger Cuno Bernhardsson, förste arkivarie på Forsk
ningsarkivet.
Nästan alla på universitetet verkar känna eller åtmins
tone ha hört talas om Cuno. Han har blivit något av en
institution i sig. Som om han alltid har varit där. Det har
han inte. På Umeå universitet har han närmare bestämt
arbetat sedan 2004. Flytten hit var dock inte så långväga,
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utan gick bara från Gammlia där Cuno i 26 år jobbade
med Folkrörelsearkivet.
Allt började i Edsele i nordvästra Ångermanland där
Cuno mötte världen och tillbringade den tidigaste barn
domen. Redan då märktes en fallenhet för att katalogi
sera det som hände.
— Jag minns hur jag satt på mjölkpallen i byn och
skrev upp nummer på de få bilar som passerade. För det
mesta var det Y på registreringsskyltarna, men någon
gång kunde man få se en bil med A, alltså från Stock
holm, och det var speciellt.
PAPPAN VAR kraftstationsmaskinist och snart fick fa
miljen flytta till Sikfors vid Piteälven. Som den första i
släkten som gick mer än sju år i skolan gick Cuno först
humanistiskt gymnasium i Piteå innan han 1973 styrde
kosan mot lärdomsmetropolen Umeå och universitets
studier i historia. Debuten på campus och mötet med
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den akademiska miljön blev en smärre
chock för maskinistsonen från landet, men
snart gick det bättre. Cuno fick smak på kun
skapens äpple och efter tre terminer i Umeå
blev han nyfiken på etnologi, ett ämne han
vagt hade hört talas om men som då inte
fanns närmare än i Uppsala.
— Som uppvuxen i en skogsarbetare- och
småbrukarmiljö i Norrlands inland hade jag
mycket etnologi med mig gratis. Hemma
i byn var folktron högst levande ännu på
1970-talet med tro på vittra och bjäran.
I Uppsala blev det utöver studier i etno
logi även kurser i museiteknik och arkivkun
skap. Det ledde 1977 till jobb på Dialekt- och
folkminnesarkivet med bland annat ren
skrivning av ljudupptagningar av dialekter.
Våren 1978 gick så flyttlasset tillbaka norrut
och tjänst som arkivarie vid Folkrörelsear
kivet i Västerbotten. Och därifrån alltså, ett
drygt kvartssekel senare, det sista stenkastet
från Gammlia till campus.
Forskningsarkivet med tio medarbetare
sorterar under Universitetsbiblioteket. Det
spänner över sisådär 800 hyllmeter med 206
personarkiv. Forskningsarkivet är inriktat på
personers arkiv, medan universitetets plikt
arkivering av allmänna handlingar ligger
på universitetsförvaltningen och institutio
nerna.

Cuno Bernhardsson
Titel: Förste arkivarie vid Forsknings
arkivet, Universitetsbiblioteket.
Fritidsintressen: Trädgård, fiske,
”byggenskaper” i olika former. Samt
förstås historia och dokumentation.
Tittar på: Dokumentärfilmer som
handlar om människor. Annars nyhetsprogram, kultur- och naturprogram.
Favoriträtter: Nyfångad grillad harr
samt sambon Mauds fläskkotletter.
Senast lästa bok: En bok med Winston
Churchill-citat.

▼

JUST NU ÄR CUNO i färd med att ordna
upp professor Gunnar Kulldorffs arkiv. Han
var en av motorerna bakom att universite
tet startades på 1960-talet och en person
som samlade och dokumenterade hela sitt
liv. Det resulterade i 103 hyllmeter från in
stitutionen för matematik och matematisk
statistik.
— Hittills har jag gått igenom 85 meter och
börjar se en struktur. I det materialet finns
Umeå universitets födelse och man ser Kull
dorffs stora engagemang. När jag har fått in
materialet i arkivkartonger, märkt upp och
skrivit en förteckning och någon sedan kom
mer och använder det, är det en speciell
känsla.
Redan tjänsterummet ovanför universi
tetsbiblioteket har en sprängfylld bokhylle
vägg, men där platsar ändå bara det som kan
behöva ett raskt getöga om någon ringer. Se
dan finns hela arkivet. Och även en stor del
av fritiden ägnas åt att samla handlingar. I
hyreslägenheten på Fridhem upptas ett helt
rum av skrifter. En del av det ska i sinom tid
flyttas till torpet i barndomsbyn Edsele som
Cuno ärvt från morföräldrarna och där han
planerar att bygga ett bibliotek. Det där med
minimalism, ljust och fräscht och att ”bara
leva i nuet” är kort sagt inget för Cuno.
— Visst lever jag i nuet också, med träd
gård och barnbarn. Men jag tänker samtidigt
att det vore ganska torftigt om vi bara levde
av vad vi själva hinner skapa under vår tid

Drömmer om: När man vid min ålder
förverkligat många drömmar, ser man
allt mer hur viktigt det är att de som
står en nära ska få ett så gott liv som
möjligt.

Profilen
på jorden. Vi måste ha något att gå tillbaka till för att lära
oss. Historia är ju även det som hände för en timme se
dan.
— VARJE MÄNNISKA HAR SIN historia. Varje krök på
älven har sin historia. Varje del av en by eller en stads
del har sin historia. Jag blir mer och mer fascinerad av
det här yrket, det blir bara roligare ju äldre jag blir. Det
handlar om samhällets kollektiva minne, säger Cuno ef
tertänksamt.
Historien — inte minst den akademiska — rymmer
många män, så det är ofrånkomligt att åtskilliga hyll
metrar i arkivet upptas av män med intressanta levnads
banor. Man kan följa Gustav Roséns intåg på den väster
bottniska tidningsmarknaden med övertagandet av VK,
eller när Gösta Skoglund kommer till Umeå på 1920-ta
let. Kommen av en fiskarfamilj i Hälsingland blir Gösta
Skoglund chefredaktör för ostkustfiskarnas tidning, le
der ABF-kören och sedan hela vägen upp till regeringen
där han blir kommunikationsminister och en av dem
som ser till att universitetet hamnar i Umeå. Luleåfödde
författaren och poeten Folke Isaksson hann Cuno bygga
upp en relation till innan han
gick hädan, så hela hans arkiv
kom till Umeå, inklusive hans
samling av Gullivers resor i
180 olika editioner.
Men det går också att hitta
åtskilliga intressanta kvinno
öden. Kända — Sara Lidman
är förstås en gigant i sällska
pet, hon hann donera hela sitt
arkiv hit — såväl som okända.
Som en barnmorska i Jämt
land, Julia Wiklund, vars man
folkskollärare Thunström ef
ter att ha fått sparken från
skolan i Ragunda fick söka sig
norröver och så småningom
hamnade i Missenträsk. Där
blev han lärare åt farmodern
till just Sara Lidman och en inspirationskälla för hennes
författarskap. Men ödet för barnmorskan ville åt andra
hållet. Hon skilde sig från folkskollärare Thunström som
var svår på spriten. Och hon själv hade dessutom gått
och blivit med barn med postmästaren i Ragunda. Julia
Wiklund följde sedermera efter kärlekssonen, med det
ståtliga namnet Garibaldi, när denne flyttade till Stock
holm på 1880-talet.
En annan litterär gestalt med en helt annan levnads
bana var Siv Cedering som utvandrade till USA med sin
pappa som varit möbelhandlare i Överkalix. Siv Cede
ring var länge den svenska litterära rösten i USA och
arkivet rymmer en fascinerande korrespondens med
amerikanska undergroundpoeter. Att få ett arkiv på 70
hyllmeter över Atlanten kräver en hel del av både by
råkrati och logistik, men allra viktigast för att det över
huvud taget ska bli av är de personliga kontakterna med
personen själv eller hennes efterlevande.

”Vi måste ha

något att gå
tillbaka till för
att lära oss.
Historia är ju
även det som
hände för en
timme sedan.”

USA FICK CUNO OCKSÅ oväntad kontakt med genom
ett annat levnadsöde i arkiven. En Olof Petter som ef
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ter en våldsam uppgörelse en mörk höstkväll fick sitta
tre och ett halvt år i fängelse och sedan utvandrade till
Amerikat. Där dyker slagskämpen sedan upp i arkiven
som vicesheriff. Denne Olof Petters sonson bor idag i
Salt Lake City och fick upp ögonen för Cunos efterforsk
ningar om farfadern och bjöd över Cuno till staterna där
han har tillbringat sammanlagt närmare ett år sedan
2005 och förutom att — såklart — förvärvat arkiv även be
sökt University of California, Berkeley, National Archives
och Library of Congress i Washington. Det har också gett
chansen att i vuxen ålder öva upp skolengelskan.
En kock vill att någon ska äta hans läckra anrättning
ar, en musiker att någon ska lyssna på hans låtar. Och en
arkivarie vill förstås att någon ska ta del av allt spännan
de som göms i de nogsamt ordnade arkivhyllorna. Vilket
någon förvisso gör. På senare tid har det dessutom utö
ver de vanliga avnämarna, forskarna, märkts ett ökande
intresse bland författare, regissörer och konstnärer att
dyka ned i arkiven.
— Då blir man taggad på ett nytt sätt. Konstnärer kan
avsätta mycket mer tid än forskarna, ibland flera år, till
att grotta ned sig i enskilda människoöden. I gengäld för
håller de sig sedan friare till materialet, så det är väldigt
spännande att följa vad det resulterar i.
ARKIVLETANDET KAN IBLAND också leda till att man
faktiskt aldrig hittar det man söker. Det kanske helt en
kelt inte finns. En sådan sak är det omtalade kontraktet
om att pigor och drängar skulle slippa få lax på faten
vareviga dag. Något sådant kontrakt har varken Cuno el
ler någon annan arkivarie lyckats hitta. Sannolikt är det
en skröna. En annan är uppgiften att västerbottensosten
skulle ha tillkommit av ett misstag som en följd av en Ul
rika Eleonora Lindströms kärleksmöte i Burträsk. I arki
ven kan man se att västerbottensosten första gången dy
ker upp på ett lantbruksmöte i Åsele 1872, utan koppling
till vare sig Burträsk eller någon Ulrika Eleonora.
— Fast å andra sidan. Varför förstöra en bra histo
ria? Jag unnar Burträsk att vara hemort för osten, säger
Cuno.
Och så den oundvikliga frågan om namnet. Nej, Cuno
står inte för Carl-Uno, utan han heter verkligen Cuno på
riktigt sedan barnsben. Det namnet delar han inte med
så många, närmare bestämt 260 svenskar, varav bara 27
stavar det som han. (Den som söker på Kuno med K och
Umeå universitet hamnar för övrigt på Konsthögskolan
där Kuno är namnet på dess nätverk för konstutbild
ningar i Norden.) Föräldrarna hade egentligen tänkt att
han skulle få heta Karl efter morfar eller Olov efter far,
men då ryckte mormor in — ännu en stark kvinna — och
bestämde att pojken skulle heta Cuno efter en person i
visan Alpens ros som då var en landsplåga. Och så fick
det bli.
Nästa sommar fyller Cuno 67 och vad som händer där
efter vet han inte idag. Kanske får han mer tid till att åka
ut och hålla föredrag om alla intressanta människoöden,
platser och händelser han har kommit i kontakt med.
Kanske blir det också lite mer tid till trädgård, fiske, och
att umgås med barnbarn och andra som står nära. Att
byta ett ord eller två. Samt förstås mer tid till att bygga
upp biblioteket på torpet i Edsele vid Faxälven. ○
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En dag på CIRC i Abisko

Doktoranden Sylvain Monteux mäter
djupet på det aktiva marklagret, det vill
säga marken ovanför permafrosten för
att studera hur växters utbredda rotsystem påverkar mikroorganismer och i
slutändan nedbrytningen av kol.

På vandring över fjället
mot framtidens klimat
I den känsliga fjällmiljön kan man se
klimatförändringarna med blotta ögat.
Till forskningsstationen i Abisko kommer
därför forskare från hela världen. En av
verksamheterna som bedriver klimatstudier
i de svenska fjällen är Climate Impacts
Research Centre, CIRC, vid Umeå universitet.
TEXT: Anna Lawrence FOTO: Tomas Utsi, Anna Lawrence, Ingrid Söderbergh, David Seekell
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En dag på CIRC i Abisko

Biblioteket på ANS blickar ut över ett stilla Torneträsk. Här kan man i lugn och ro arbeta bland titlar som Svampar i skog och mark, Geomorphology,
Environment and Man och The Permafrost Environment.

Keith Larsons uppgift
som projektkoordinator är att sköta den
dagliga driften av
CIRC och underlätta
för forskare som kommer till Abisko. Men
han har också flera
forskningsprojekt på
gång, bland annat fenologiprojektet Nuolja
forskningsstig.
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BISKO naturvetenskapliga sta
tion, ANS, ligger 69 mil nordväst
om Umeå. Knappt 4 mil öster om
Riksgränsen. Tio timmars tågresa
från Umeå.
— Jag får ibland frågan om man
inte känner sig ensam i Abisko.
Men Abiskoområdet är mycket populärt bland turister
och forskare. Särskilt på somrarna blommar verkligen
Abisko upp, säger Jan Karlsson, föreståndare för Climate
Impacts Research Centre (CIRC).
Själv har Jan Karlsson en hel karriär kopplad till Abis
ko. Från 1998 som doktorand och senare som professor
och föreståndare för CIRC. Nu är han på forskningssta
tionen några dagar per månad och spenderar resten av
tiden i Umeå.
TILL SIN HJÄLP HAR han numera projektkoordinator
Keith Larson från USA som håller ställningarna i Abisko.
Sedan september 2013 bor Keith Larson året runt i en lä
genhet på forskningsstationen med sin familj.
Enligt Keith Larson har Abisko mycket att erbjuda
även för forskare utanför CIRC.
— Vi har fina labb och riktigt bra utrustning. Hit kan
man komma för att genomföra forskningsförsök, men
även för att skriva klart sin VR-ansökan eller fila på sin
artikel, till exempel. Man kan passa på att ta sig ett välbe
hövligt miljöombyte och åka skidor eller njuta av norr
skenet. Och här är köerna till labben obefintliga. Det är
bara att höra av sig, säger Keith Larson välkomnande
från sitt kontor på stationen.

ANS DRIVS AV Polarforskningssekretariatet, och CIRC
är de enda som har forskare här året runt. Grupper
från andra lärosäten runtom i världen kommer och går.
Stationen har byggts ut vid flera tillfällen och stilen är
60-talsträigt gulbrun. Korridorerna är smala och gångar
na ringlar sig likt en labyrint i olika riktningar.
Vid besöket verkar byggnaden ligga i dvala och den
riktiga sommarruschen har inte ännu dragit igång.
Många av de forskare som är här har dessutom tagit sig
ut i fält.
En av dem är ekologen Judith Sarneel med projektet
Teatime 4 Science. Hon kom till Sverige från Nederlän
derna för att forska för fyra år sedan. Till hösten ska hon
börja undervisa i den nya kursen Arktiska ekosystem i
Abisko.
— En fördel med Abisko är att allt är så välorganiserat.
Utrustning, bil och labb finns att hyra direkt från statio
nen och det är nära till naturen. Landskapet runt Abisko
erbjuder många olika klimatvariationer att studera, så
man behöver bara åka till nästa dalgång för att få en an
nan nederbörds- och klimatzon att jämföra sina studier
med, berättar Judith Sarneel.
VI ÄR PÅ VÄG UT till myren Storflaket. Det är ganska
kyligt och regnet hänger i luften. Syftet med exkursionen
är att gräva ner tepåsar som Judith Sarneel tre månader
senare ska gräva upp för att mäta graden av förmultning.
Samma myr är även flitigt använd av andra forskare,
särskilt för permafrostundersökningar. Till bärplockar
nas förtret kanske. Mitt bland undersökningsplatserna
blommar det nämligen rikligt i vitt med vad som senare
Aktum • Oktober • 2017

— Abisko naturvetenskapliga station har inget motstycke någon
annanstans och lockar forskare från hela världen tack vare sitt
geografiska läge och sin goda infrastruktur, säger Jan Karlsson.

Ekologen Judith Sarneel gräver ner tepåsar
för att undersöka förmultningen.

Studenten Moa Pettersson har fångat en polarhumla (Bombus polaris)
på väg upp till Kärkevagge och visar upp den för Stig-Olof Holm
och Hassan Ridha.

FAKTA

Årligen pågår det 80 projekt på ANS med totalt 6 000 gästnätter fördelat över cirka 500—600 forskare och studenter.
CIRC med sina ca 40 forskare hör till Institutionen för ekologi,
miljö och geovetenskaper.

Studenterna i sommarkursen Fjällekologi går ut hårt för att få en humla i
sin håv. Väl fångad artbestäms den och släpps sedan fri igen.
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En dag på CIRC i Abisko

Hannah Rosenzweig och Lara Schmitt kommer från Tyskland och gör sin praktik i Keith Larsons fenologiprojekt. De har, tillsammans med
Hassan Ridha, varit till stor hjälp för att mäta snötäcket, analysera markfukten och följa växternas utveckling på Nuolja forskningsstig.

— När fjälltemperaturen stiger får växter
och djur som trivs i kalla klimat svårt att
överleva vilket leder till artdöd, säger
Jan Karlsson under sin populärvetenskapliga föreläsning vid Arktiska dagar
i Abisko.
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ska förvandlas till myrarnas guld — i alla fall
honblommorna får vi lära oss.
Så här i slutet av juni är myggen i antå
gande, men de har inte riktigt dykt upp i full
tropp ännu. Våren hade nämligen varit kall,
insekterna få och pollineringen av växter var
därför sen. De kvarvarande fläckarna av snö
på fjället är också ovanligt tjocka så det stäl
ler till med besvär för vissa forskare. En av
dem är Maja Sundqvist som har fått ägna fle
ra timmar extra åt att ta sig upp till sitt forsk
ningsfält, så henne hinner vi aldrig träffa.
Sylvain Monteux, doktorand i ekologi, på
verkas däremot inte av vädret just nu. Han
har bott i Abisko i tre år och har redan till
bringat många timmar med att bland annat
mäta djupet hos det aktiva jordlagret mellan
permafrosten och markytan ute i fält. Nu är
hans forskning inne i ett stadie av dataanalys
inne på stationen innan det bär av på semes
ter hemma i Frankrike.
— Jag gillar Abisko. Säsongerna skiftar or
dentligt vilket ger oss goda förutsättningar
att variera hur vi utför våra studier. Och vi
har verkligen kul tillsammans vid sidan av
arbetet, säger han när han passar på att ta
en paus i solen utanför stationen tillsam
mans med forskarkollegor från andra läro
säten och institut.
Keith, Sylvain och Judith är inte de enda
som har kommit långväga till Abisko för att
forska. Faktum är att majoriteten av besö
kare på ANS kommer från andra länder. Det

märks inte minst på att alla skyltar och infor
mativa lappar på stationen finns på engelska
och i fikarummen stötte vi på forskare även
från länder som Kanada, Storbritannien,
Danmark och Tyskland.
Just denna vecka håller CIRC med hjälp
av forskare en rad seminarier under evene
manget Arktiska dagar i Abisko. Men popu
lärvetenskapliga seminarier för allmänheten
är ingen engångsföreteelse. CIRCs forskare
är vana vid att sprida klimatforskning bland
en intresserad allmänhet i Abisko såväl som
i Umeå.
DET ÄR INTE BARA forskning som bedrivs
i Abisko, utan även utbildning. Aktum fick
följa med Stig-Olof ”Stickan” Holm, lektor
i ekologi, med assistans av Hassan Ridha,
på en exkursion till dalgången Kärkevagge
några mil väster om Abisko. Med oss hade vi
också 22 studenter från sommarkursen Fjäll
ekologi.
— Kursen bygger på två omgångar fältstu
dier i Abisko med fokus på fåglar och växter.
Idag ska studenterna få lära sig om fjällhum
lor och betandets påverkan på flora och fau
na, säger Stig-Olof Holm medan vi vandrar
längs spångar över porlande bäckar.
Under början av besöket lyste Čuonjávággi
(Tjuonavagge) — det som i folkmun kallas
Lapporten — med sin frånvaro bakom tjocka
moln, men lagom till hemresan tittade den
fram tillsammans med midnattssolen. ○
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Signerat

Dieter Müller har ordet

Frågor om Arktis väntar på svar
FOTO: MATTIAS PETTERSON

”Det är läge
att lyfta Umeå
universitets
starka forskning
i, om och för
Arktis.”

ABISKO ÄR NOG DEN nordligaste platsen
där Umeå universitet har personal som be
driver forskning och utbildning. Climate Im
pacts Research Centre (CIRC) är den största
hyresgästen i Abiskos anrika forskningssta
tion med rötter från början av 1900-talet.
I dag ingår stationen i ett nätverk av forsk
ningsstationer runt om i Arktis men åldern
och de delvis mer än 100 år långa tidsserier
na av ekologiska och klimatologiska data gör
stationen överlägsen och populär.
Jag hade strax efter midsommar nöjet att
ta en biltur till Abisko för att delta i statio
nens Arktiska forskningsdagar. Nu var det
CIRC som hade ordnat möte med populär
vetenskapliga föredrag och fältbesök. Keith
Larson, forskare vid CIRC, presenterade sitt
projekt om citizen science där turister in
bjuds att själva samla in data som senare kan
utvärderas inom forskningen.
BESÖKET GAV OCKSÅ MÖJLIGHET att
prata med universitetets forskare på plats
och det var imponerande hur många häf
tiga projekt som pågår här och ännu mer,
vilka idéer det finns för framtida projekt.
Utmaningen för verksamheten är bristen
på människor snarare än på idéer. Och här
handlar det inte bara om naturvetare utan
i hög grad också om humanister och sam
hällsvetare, och detta blev också tydligt i alla
presentationer som jag lyssnade på. Frågor
om vetenskapshistoria och markanvänd
ningskonflikter är endast två sådana teman
jag tänker på. Så onekligen finns det många
spännande frågeställningar i den arktiska
forskningen som fortfarande väntar på att
bli besvarade.
När jag skriver dessa rader i augusti lan
dar en nyhet som jag tror kommer att gynna
den arktiska forskningen vid Umeå universi
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N

Aktum • Oktober • 2017

TTIAS PE TT E R
MA
S

Heidi Hansson, vicerektor, skriver om hur kunskap är
något som skapas tillsammans med andra.
blogg.umu.se/ledningsbloggen

:
TO
FO

”Människor är sociala varelser och vi lär oss
genom att bryta våra idéer mot varandra, skapa
nya sammanhang och förändra våra perspektiv. Vi får nya insikter genom att mötas och
interagera, med varandra, med textböcker, med
forskningsresultat och med vår omvärld. Mitt
och många andra lärares mål är att vi aldrig ska
lämna en lektion utan att känna att vi själva har
lärt oss något”.

tet ytterligare. Polarforskningssekretariatet
kommer att flyttas från Djurgården i Stock
holm till Luleå. Myndigheten som också an
svarar för forskningsstationen i Abisko, har
som uppdrag att samordna svensk polar
forskning och omfattar inte många anställ
da. Men flytten är ändå symboltyngd. Den
innebär nämligen att man accepterar och
manifesterar Sveriges roll som ett land med
territorium i Arktis. Att man dessutom ham
nar närmare Umeå universitet och Abiskos
forskningsstation kan innebära att den land
baserade forskningen kommer att få större
uppmärksamhet inom Polarforsknings
sekretariatet där annars historiskt mycket
har kretsat kring isbrytaren Oden. Umeå
universitet har sedan några år tillsammans
med myndigheten arbetat för att även vidga
polarforskningsperspektivet till att även om
fatta landbaserade verksamheter i norra Sve
rige och humanistisk, samhällsvetenskaplig
och medicinsk forskning. I juni i år har vi
skrivit ett avtal om fördjupat samarbete med
Polarforskningssekretariatet.
Så klart kommer det direkt kritik från
Stockholmsbaserade tyckare som i vanlig
ordning uttrycker oro för kompetensförsörj
ningen i den nordliga periferin. Mot denna
bakgrund är det läge att lyfta universitetets
starka forskning i, om och för Arktis yt
terligare och hjälpa till att göra Polarforsk
ningssekretariatets flytt också till ett lyft för
svensk polarforskning. Universitetet har
kompetensen att göra så. ○

DIETER MÜLLER
VICEREKTOR

”Det är i sådana röriga
lägen som det är
skönt att veta att vi
som lärosäte kan stå
för något stabilt och
långsiktigt…”
Hans Adolfsson, rektor, sammanfattar
en sommar med turer kring
Transportstyrelsen och Trump.
blogg.umu.se/ledningsbloggen
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Kultur

Skön konst
bäddar in
hösten
Faust säljer sin själ till djävulen,
kvinnliga nobelpristagare
gör upp med fördomar och
Finland firar 100 år. Kultur
på campus siktar på en bred
kulturhöst.
— BREDD OCH KVALITET är ledorden vid artistbokningar
na, säger Jonas Ericson, projektledare på Kultur på campus.
Kvalitén måste vara hög på varje enskild bokning, men sett
över tid måste det också finnas en tillräcklig bredd. Inte för
mycket av något och inte för lite av något annat.
Och hösten började brett och i ett högt tempo med hiphop, jazz, litteratur och poesi. Först ut var Cleo på Väl
komstmässan, därefter jazz i världsklass med Svante Hen
rysson och författarbesök av Mats Jonsson om hans nya
serieroman Nya Norrland. I det traditionella samarbetet
med SEE Hållbarhetsveckan i september var poeten och
estradören Bob Hansson här.
— När man pratar om hållbarhet handlar det ju ofta om
miljö, men det finns också en social hållbarhet som vi ville
värna om. Kärleksrelationer, vänskapsrelationer och arbets
relationer. Och mitt i alltihopa ska vi hålla ihop som männ
iskor också. Den aspekten är viktig, inte minst på ett univer
sitet, så vi gav Bob Hansson i uppdrag att ge sin syn på det.
Vid pressläggning av denna publikation är andra halvan
av hösten fortfarande inte färdigbokad. Bästa sättet, om
du vill hålla dig uppdaterad, är att följa Kultur på campus
på Facebook eller prenumerera på nyhetsbrevet. ○

Faust

NorrlandsOperan
Torsdag 28 september
Kl. 12.10—12.30
Ljusgården, Lärarhuset
På scen: dirigent och sångsolist.
Operan berättar historien om Faust som trött och besviken på livet, säljer
sin själ till Djävulen. I utbyte mot evig ungdom och kärlek svär han att tjäna
Mefistofeles — Djävulen — i livet efter döden. Han kommer att göra en fattig kvinna gravid, överge henne och döda hennes bror. Kvinnan, som blir
vansinnig, dödar deras gemensamma barn. Till slut får han en uppenbarelse
och uppsöker henne i fängelset där hon sitter i dödscellen och väntar på sin
dom. För den största förbrytelsen: Barnamord.

Vuxen på en vecka
(Viikossa aikuiseksi)
Finsk komedi, 92 min
Textad på svenska
Torsdag 5 oktober
Kl. 12.00—13.30
Hörsal F, Humhuset

Vi firar Finlands 100-årsjubileum med långfilm! Välkommen på ett ”sex- och
alkoholfritt” vuxenhetsläger för vuxna! Ditt nya liv börjar här! En grupp
främlingar samlas i Åbo skärgård för att fira en annorlunda semestervecka
på något som marknadsförts som ett läger för vuxna som vill bli mer vuxna.
Lägret kanske inte riktigt fyller löftet om ”den härligaste veckan i ditt liv”
men en sak är säkert; ingen återvänder till vardagen från ön oförändrad.

Skandal!

Ett explosivt sång-ochdans-drama om de kvinnliga
nobelpristagarna i fysik,
kemi och medicin
Torsdag 12 oktober
Kl. 12.10—13.00
Ljusgården, Lärarhuset
Besatta Teatern berättar om den verklighet som historiens vetenskapskvinnor har ställts inför genom åren: hinder och motstånd, exkludering — till och
med förnedring. Vi gör det förstås på vårt eget sätt med mycket humor,
musikalitet och interaktivitet. I Skandal får vi möta sex av historiens kvinnliga
forskare som erhållit nobelpris och ett par som blev utan. Vi ställer oss frågor om strukturer och vanemönster, visar upp fördomar, gestaltar orättvisor
och sjunger om skandaler — allt varvat med fakta och statistik.

Lucia

med Umeå studentkör
Onsdag 13 december
Kl. 12.10—12.40
Aula Nordica

PER MELANDER
www.facebook.com/kulturpacampus/

KULTUR PÅ CAMPUS är en unik satsning på kultur i
vetenskaplig miljö. Kulturevent nästan varje vecka, 
alltid vid lunchtid, gratis för studenter och personal.
Det handlar om musik, litteratur, dans, teater, cirkus
och lite till.
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En av våra finaste traditioner, Lucia med Umeå Studentkör, missa inte detta!
Garanterad julstämning.
OBS! Biljett krävs. Du hämtar din gratisbiljett några dagar innan eventet
på Infocenter och Universitetsbiblioteket.
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Till sist

Klara Johansson

FOTO: TEDX UMEÅ

Strategier mot
faktaresistens

D

ET PRATAS MYCKET om faktaresistens, och att den
har ökat. Jag tror inte vi vet om den faktiskt har ökat,
men den är i alla fall ganska högljudd och självsäker
nuförtiden. Och den medför konkreta och allvar
liga problem. Exempelvis dyker mässlingen nu upp
i länder där den tidigare nästan har varit utrotad på
grund av en del föräldrars misstro mot vaccin.
Ett problem är ju att vi människor alltid haft en tendens att ta till oss
information som vi gillar, och förkasta information som inte passar våra
åsikter. Det gäller tyvärr även personer med hög utbildning, även fors
kare.

Klara Johansson är
forskare inom epidemiologi
och folkhälsa, och forskar
bland annat om socio
ekonomiska faktorers
betydelse för ungdomars
psykiska hälsa.
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ÄR DET FÖRRESTEN VÄRT att debattera med en person som har en
stark övertygelse som går rakt emot all etablerad forskning? Om ditt mål
är att övertyga just den personen så är det förmodligen hopplöst. I en
upphettad diskussion där argumenten flyger är det stor risk att motpar
ten bara gräver sig djupare i sin skyttegrav. Det kan dock finnas ett egen
värde i att inte låta ett knasigt påstående stå oemotsagt, eftersom det
kan finnas andra som behöver höra motargumenten.
I en sådan debatt är det viktigt att vi behåller vetenskapliga nyanser
och försiktighet, även när motparten är kategorisk och aggressiv i sin de
battstil. Tyvärr är det ju svårt att vara fyndig, läsvärd och kortfattad när
man ska vara nyanserad. Men om vi kastar ur oss ett kategoriskt uttalan
de där det sen visar sig att vi inte har på fötterna så har vi förlorat trovär
digheten som vetenskapsperson.
OM DITT MÅL ISTÄLLET är att nå fram till just den där personen som
har en stark men felaktig övertygelse, så kan det vara bättre att ställa
öppna och neutrala frågor. När försökspersoner i en studie blev ombed
da att beskriva hälsoförsäkringssystemet, så blev deras tidigare väldigt
starka åsikter om hälsoförsäkringar istället betydligt försiktigare. De in
såg helt enkelt att de inte riktigt visste hur det funkade.
Nyfikenhet tycks också fungera som ett sorts vaccin mot snedtolkning
av information. En studie visade att personer med ”nyfikenhet på veten
skap” var bättre än andra på att ta till sig information som gick emot de
ras politiska åsikter. Däremot var inte ”vetenskaplig kompetens” överhu
vud taget ett skydd mot preferentiell tolkning av information.
HAR UNIVERSITETEN NÅGOT ANSVAR för att främja nyfikenhet och
motverka faktaresistens? Kan våra studenter komma ut på andra sidan
av sin utbildning med minst lika stor nyfikenhet som när de började?
Kan vi uppmuntra vetenskaplig nyfikenhet och källkritik i samhället?
Det första steget är kanske att stärka vår egen nyfikenhet, och att vara
öppna för att våra egna hypoteser och resultat skulle kunna vara fel.
Kanske har jag rentav fel i allt jag skrivit i denna krönika. Jag är i alla fall
väldigt nyfiken på det här med faktaresistens, hur den funkar och hur
den kan motverkas. ○

KLARA JOHANSSON

