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Framtidsveckan 2020: Krafter i rörelse
Samtidigt som planeringen för årets Framtidsvecka inleddes i slutet av förra året påbörjade ett
mikroskopiskt virus på en djurmarknad i Wuhan
sin resa över världen. Vi satte temat ”krafter i
rörelse” utan att ha en aning om detta.
Framtiden är som bekant svår att förutse. Ett
litet virus kan bevisligen rucka den världsordning
vi är vana vid. Och en fjärils vingslag i Brasilien
sägs kunna orsaka en tornado i Texas. Fenomenet
kallas fjärilseffekten och sätter fingret på ett
faktum som vi alla känner till, som är både skrämmande och hoppingivande på en och samma
gång: att när en förutsättning – om än så liten
– ändras, kan allt bli annorlunda. Bland historiker
är kontrafaktisk historieskrivning en välkänd genre
och tankeoperation. Hur hade exempelvis världen
sett ut om Hitler dött i första världskriget? Och
hade det överhuvudtaget blivit ett krig om skotten
i Sarajevo missat sitt mål? Historien formas av
enskilda händelser och vägval.

När det gäller framtiden finns förstås inga
kristallkulor som kan hjälpa oss att välja väg. Men
det finns tecken i tiden som kan ge en föraning
om vilka krafter som är satta i rörelse – i samhället
och i naturen. Idag ser vi starka mediala och
politiska krafter som kämpar om makten över
världsbilder, om vad som är sant och inte sant. Här
kommer vetenskap och lärande in i bilden. Vilka
krafter utmanar universitetet som kunskapsförmedlare?
Migrationen är redan idag en stark kraft som
ofrånkomligen kommer att få bäring också på
framtiden. Vi ser och känner att naturens krafter
ökar i styrka och att vi måste förbereda oss på
fler och extremare väderhändelser. Forskare talar
om klimatets ”tipping points” och när dessa har
överträtts går utvecklingen inte att stoppa.
Vi kan se antidemokratiska krafter, men också
krafter som kämpar för demokrati och allas lika
rättigheter. Vi ser olika typer av aktivism som vill

Future Week 2020: Forces in Motion
As planning began for this year’s Future Week in
late 2019, a microscopic virus at an animal market
in Wuhan was beginning its journey around the
world. We had no idea about it when we set the
theme “Forces in Motion”.
The future, as we all know, is difficult to
predict. A tiny virus can evidently change the
world order we are used to. And the flapping
of a butterfly’s wing in Brazil is said to be able
to cause a tornado in Texas. The phenomenon,
known as the butterfly effect, epitomises a
familiar fact that is both frightening and hopeinspiring at the same time: when a condition
– even a tiny one – changes, everything can turn
out differently.
Among historians, counterfactual history
writing is a well-known genre and a train of
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extrapolatory thought. History is formed by
individual events and choices.
Regarding the future, there are, of course,
no crystal balls that can help us to choose a
path. However, there are signs that may give
us a presentiment about the particular forces
that are currently set in motion – in society and
in nature. Today, there are strong media and
political forces that are fighting for power over
world views, about what is true and not true.
This is where science and learning come into
the picture.
Migration is already a strong force that will
inevitably also have a bearing on the future. We
see and feel that nature’s forces are increasing
in strength and that we must prepare for more
frequent and more extreme weather events.

Om Framtidsveckan
föra samhället i en viss riktning. Att religion är
en stark kraft vet vi sedan gammalt och ett av
veckans många samtal handlar om hur den står
i relation till nationalism och populism. Att kriser
är en kraft som kan fungera som en hävstång till
förändring är lätt att förstå. Men kan coronakrisen
användas till att påskynda klimatomställningen?
Framtidsveckan bjuder också på inslag av musik
och konst. Programmet rymmer exempelvis körverk
som är specialskrivna för årets tema. Sammanflätningen av konst och vetenskap är ett signum för
Lunds universitets framtidsveckor. Så även i år där
ett av inslagen handlar om konst och hälsa: kan
musik och konst fungera som läkande kraft?
Dessa och många andra krafter i rörelse kommer att diskuteras under Framtidsveckan.
Varmt välkomna att ta del av årets program!
Marie Cronqvist, Ulrika Oredsson & Lynn Åkesson
från LU Futura – Lunds universitets
tankesmedja för framtidsfrågor

Framtidsveckan är Lunds universitets populärvetenskapliga satsning där angelägna
framtidsfrågor lyfts. Årets tema är Krafter
i rörelse. Nytt för i år är att formatet på
evenemangen varierar, dvs. några genomförs enbart digitalt och några enbart fysiskt.
Andra erbjuder möjlighet att närvara fysiskt
samtidigt som det live-streamas eller spelas
in. Men oavsett format kräver alla evenemang föranmälan.
I dessa tider värnar vi speciellt om alla
deltagares säkerhet och hälsa och Framtidsveckan följer Folkhälsomyndighetens och
regeringens beslut och rekommendationer.
Det betyder att det är begränsat platsantal
för evenemang som genomförs i fysiskt
format. Lokaler och logistik inför och efter
evenemang är också anpassade så att
tillräckliga avstånd kan hållas.
Vi uppmanar alla som känner minsta
symptom på förkylning eller annan sjukdom
att stanna hemma.
För anmälan till evenemang och
eventuella programändringar se 	
lu.se/framtidsveckan
Teckenförklaringar

We can see antidemocratic forces, but also
forces fighting for democracy and equal rights
for all. We see different types of activism that
want to take society in a certain direction. The
strong force of religion has been recognised
since ancient times and one of the week’s many
discussions will concern the status of religion in
relation to nationalism and populism. It is easy to
understand that crises are a force that can act as
a lever for change.
Future Week also offers music and art as
forces in motion. The programme includes,
for example, choral works specially written
for this year’s theme. The intertwining of art
and science is a distinguishing feature of Lund
University’s future weeks. That is also the case
this year.

IRL

Evenemang som sker fysiskt på plats
(in real life)
Evenemang som kan följas digitalt
eller i efterhand
Evenemang som spelas in och kan
lyssnas på i efterhand
Film

This and many other forces in motion will be
discussed during Future Week. You are warmly
welcomed to take part in this year’s programme!
Marie Cronqvist, Ulrika Oredsson & Lynn Åkesson
from LU Futura – Lund University´s
think tank on future issues
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På gång under hela veckan 12–18 oktober

Taking Seat – Welcome to the Sound Bench
12–18 oktober | Skissernas Museum, Finngatan 2, Lund, outside the entrance
Sound piece: Robert Willim, LU
Design of sound bench: Audiorama, Stockholm
Organised by the Sound Environment Centre, LU
The sound work Taking Seat, by Robert Willim,
will be experienced from a specially designed
‘sound bench’ placed outside Skissernas Museum.
Combining manipulations of words and field
recordings the work reflects practices of sitting.
What are the forces set in motion by sitting?
What are the technologies and techniques of
sitting? Anthropologists argue that we have
been living in The Sitting Society for a long time,
building on the idea that in order for the mind
to work at its’ best, the body should be in rest.
The thinker, innovator and researcher sit down,
doing work, figuring things out, setting things in
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motion. Sitting is simultaneously seen as a health
problem, an epidemic, extended times of sitting
as harmful. Then again, for many people, sitting is
required for mobility. Taking seat in a train, a car,
on a bicycle or for that matter in a wheel chair.
The work is conceived and composed
especially for the Sound Bench by
Audiorama, and will premiered during
the Future Week.
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In Light of Flowing Circumstances
12–18 oktober | Skissernas Museums foajé, Finngatan 2, Lund			
Sound Installation
Artist: Tove Möller, Stockholm
Organised by The Sound Environment Centre, LU
The Ocean, the Mire, the Brook, the Plash and
the River are gathered for a round table meeting.
Besides from their unique sound – their voice –
each one of them is represented by a black flag
and a speaker placed in a neatly stitched transparent box. The sounding waves are manifested in
the water on the table between them.
The meeting reflects a scenario, a conference,
where waters meet as individuals to discuss pressing issues in a language that human beings do

not understand. We can only listen, back down
and contemplate. The meeting room is where
we lay our trust. The installation lifts out voices
of species and phenomenon on our planet that
communicate in vibes and frequencies we are not
yet attuned to.
The artist has been inspired by the justice
movement towards giving a legal right status to
water. Rivers in New Zealand, Bangladesh, India
and Colombia have gained these rights the past
years but how their voices will be expressed is not
yet fully clear.

IRL
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‘Here’ and ‘there’: 		
How a partnership between Sweden and Mexico
is helping us to understand communication about space
12–18 oktober | Film
A team of researchers at Lund University, CIESAS
Mexico City and one indigenous Chatino community of Mexico are working together to study
how people communicate when giving directions
in outdoor spaces. In this talk we introduce our
research team and describe a study we performed
by hiking through the mountains of Oaxaca,
Mexico with speakers of Eastern Chatino, and
asking those speakers to give directions to
important places along the trail and beyond. We
show how words with meanings like ’here’ and

’there’ give different information from pointing
gestures, and how they are organized to work
together with pointing. This talk further exemplifies how linguistics today documents languages
for the future.
Presenters: Kate Mesh, Marie Skłodowska-Curie
Fellow at Lund University Humanities Lab
A link to the film is to be found at lu.se/
framtidsveckan

Are you a future cat whisperer?
12–18 oktober | Film
Humans and animals who have lived together
always seem to have found ways to communicate
between species. This film describes how researchers investigate how cats communicate with
humans, and presents findings that will help cats
and humans to understand each other better in
the future. Presenter is Susanne Schötz, Associate
professor in Phonetics and Lecturer at the Division
of Logopedics, Phonetics and Audiology.
The film is accompanied by an interactive quiz
where you can test yourself to see how well you
understand cat sounds! It contains some examples of cat sounds by cats in positive or negative
situations. Can you tell which is which?
The quiz is constructed by three experts on cat
vocalization: Susanne Schötz, Joost van de Weijer
and Robert Eklund who work together in the
6 | lu.se/framtidsveckan

project Melody in Human–Cat Communication
(Meowsic).
Links to the film and the quiz can be
found at lu.se/framtidsveckan
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Hur bidrar 3D-printing till en resurssmart framtid?
12–18 oktober | Film
Välkommen till en digital tur i 3D-printlabbet
på IKDC! I denna filmade guidning berättar
forskarna om hur 3D-printing kan användas nu
och i framtiden – och hur klimatvänlig tekniken är
just nu och kan bli framöver. Kolla in 3D-skrivarna
som printar produkter i olika material – till och
med ätbara ting.
Medverkande
• Axel Nordin, forskare produktutveckling,
Designvetenskaper, LTH
• Katarina Elner-Haglund, lärare produkt
utveckling, Designvetenskaper, LTH
• Nanond Nopparat, doktorand innovations
teknik, Designvetenskaper, LTH
3D-printing – additiv tillverkning – förändrar de
regler som designers och ingenjörer tidigare varit
begränsade av, och helt nya möjligheter öppnas
för kreativitet och hållbarhet. Tack vare teknikens
unika förmåga att skapa komplexa former direkt
från en datorgenererad fil har 3D-printing ett

brett användningsområde. Tekniken används
inom en mängd områden, som medicinteknik,
fordonsindustrin, konstnärlig verksamhet,
livsmedelsindustrin, och mycket mer.
Länk till filmen finner du på lu.se/framtidsveckan

Historiska museets evenemang under Framtidsveckan
13–18 oktober, 12.00–17.00 | Historiska museet, Krafts torg 1, Lund | Webbguidningar
Följ med museets personal på webbguidningar
eller gå en självständig vandring i museet.
Vandringen är anpassad för barn, men passar
även vuxna. Genom att gå vandringen och
svara på kluriga frågor har du möjlighet att själv
eller tillsammans med ditt barn utforska den
skånska historien och de krafter som har påverkat
skåningar genom tiderna. Komplettera med att
se våra webbguidningar som kommer släppas
dagligen under veckan. Tillsammans utforskar
vi ”Krafter i rörelse” och främst hur vi kan lära
oss av människor genom historien för att tackla
framtiden. Titta bland annat på visningar om

skåningarnas kost – från stenålder till 2020, och
lär dig mer om hur vår kost påverkar oss. Eller
lyssna på en visning om hur digerdöden svepte
över Norden och hur den pandemin påverkade
människor. Varför inte se en guidning om hur
historien brukas och missbrukas för att sätta
krafter i rörelse?
Nya webbguidningar kommer att släppas dagligen under veckan och går att se löpande. Besök
luhm.lu.se för mer information.
Gratis inträde till museet under
IRL
Framtidsveckan 2020.
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Korset i nationens intresse:
kristendom, populism och nationalism
12–18 oktober I Podd
Kristendomen har ett nära, komplext och
mångfasetterat förhållande till både nationalism
och politisk populism. Även om nationalismens
ursprung och kristendomens roll i uppkomsten av
nationalismen är omtvistade så har det funnits ett
viktigt ideologiskt utbyte dem emellan. Och det
fortsätter.

mellan kristendom, nationalism och populism
debatteras dyker ofta två bilder upp. Den ena går
ut på att onda populister och/eller nationalister
utnyttjar kristendom för sina ändamål. Den andra
bilden går i motsatt riktning, nämligen att det är
kristendomen som när och fostrar populism och
nationalism.

På liknande sätt samverkar den politiska populismen med kristendomen: populistiska rörelser
tar avstamp i den kristna identiteten och i de
populistiska rörelsernas retorik gör man anspråk
på kristna symboler och narrativ. När förhållandet

Lyssna på den inspelade debatten med forskare
inom området. Samtalsledare är Andreas Ekström.
Länk till podden finner du på lu.se/framtidsveckan
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Fjärilarna steg upp by Halla Steinunn Stefánsdóttir
14–18 oktober, 11.00–15.00 | Växthuset, Botaniska trädgården, Östra Vallgatan 20, Lund
Ljudinstallation
Fjärilarna steg upp (The butterflies ascended) is a
sound installation of 8 mono channels, specially
created for the tropical palm house at the greenhouse of The Botanical Garden in Lund.
It is the third work in in Stefánsdóttir’s Activa
tion series and springs out of a performer’s
engagement with a virtual entity, namely the
book Tapeshavet (Tapes Sea) (2017) by Gunnar D.
Hansson. Through this book, Hansson explores
Härnäset on the west coast of Sweden across
temporalities. By looking at the sites’ transformation in such a geopoetic way, the book becomes a
mirror for climate change.
The installation grew out of activations of fossilised oceans, abandoned quarries and 920 million
year old granit, but also through the construction
of a performance score, which worked as an
interface between Tapeshavet, the site, and the
greenhouse in Lund. At the same time the work

uses the Tapeshavet’s strands of entropy as well
as Stefánsdóttir‘s practice of multi-entity performance as a key to its composition. Fjärilarna steg
upp links therefore to entanglement and intrarelating, even in its state of eros(ion), meanwhile
bearing the signature of much of Stefánsdóttir’s
work, which resides at the intersection between
human and environment.
Voices and improvisers in the work are Sofia
Härdig, Liv Kaastrup Vesterskov and Felicia
Konrad.
Field recordings and activations on Härnäset were
conducted in the company of Gunnar D. Hansson,
Anders Hultqvist and Stefan Östersjö.
All the text in the work is extracted from Tapes
havet by Gunnar D. Hansson
Mastering: Kent Olofsson at Inter Arts
Center studios.

IRL
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Måndag 12 oktober
Framtidsveckan invigs!
12.00–13.15 | Skissernas Museum, Birgit Rausings sal, Finngatan 2, Lund
Varmt välkommen till invigningen av årets Framtidsvecka! Rektor Torbjörn von Schantz inleder
och därefter leder litteraturprofessorn Ingrid Elam
fyra namnkunniga forskare i ett samtal kring stora
och påtagliga krafter i vår omvärld.
Det kommer att handla om staten och demokratin. Vad håller ihop staten, vad får den att fungera
och vad får den att gå sönder? Vilka krafter
utmanar den parlamentariska demokratin, vilken
roll spelar vår tids migration och folkvandringar
och vilken betydelse har religion och religiöst arv i
dagens politik?

I panelen
• Jayne Svenungsson, professor i tros- och
livsåskådningsvetenskap
• Andreas Bergh, lektor i nationalekonomi och
expert på välfärdsstaters utveckling
• Sanimir Resic, docent i Europastudier
• Isabell Schierenbeck, professor i statsvetenskap och expert på om demokratisering och
migration
Föranmälan krävs, se lu.se/framtidsveckan.
Samtalet kommer att spelas in och finns
senare tillgängligt på lu.se/framtidsveckan

IRL

En hörlursvandring om framtiden
14.00–15.30 | Stadsbiblioteket, Sankt Petri kyrkogata 6, Lund
Framtiden kommer, snart är den här. ”Kartan över
oss” är en landsomfattande kartläggning för att
förstå terrängen framför oss. Vad känner du när
du tänker på framtiden? Vad händer när du rör
dig genom den?
För första gången bjuder Riksteatern in till en
GPS-programmerad ljudpromenad i landsomfattande format. ”Kartan över oss” är en hörlursvandring genom det inre landskap som uppstår
när vi försöker tänka på framtiden. Genom att
besöka olika platser på den egna orten växer
kartan och berättelsen. Du väljer själv väg. Spelplatsen är din hemort, och i Lund sker vandringen
i samarbete med LU Futura – Lunds universitets
tankesmedja för framtidsfrågor.
10 | lu.se/framtidsveckan

Det konstnärliga teamet består av Lisa Färnström,
Joakim Rindå och Hampus Norén.
För att uppleva verket använder du din egen
mobil och egna lurar. Mobilen behöver ha tillgång
till internet och GPS. Ladda gärna ner appen
Kartan över oss i förväg. Vandringen tar ca 90
minuter.
Föranmälan krävs, se lu.se/framtidsveckan
Vandringen ges även 15 och 16 oktober, kl
14.00–15.30.
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FRAMTIDSVECKAN | MÅNDAG 12 OKTOBER 2020

Underwater Sounds – Sonic forces in times of change
14.00–18.00 | Skissernas Museum, Birgit Rausings sal, Finngatan 2, Lund
Increased human activity in and around the seas
have over the past decades had a major impact
on underwater environments. In this seminar you
will meet researchers across disciplines to present
how human forces effect and change marine
environments and the living circumstances of its
inhabitants.
We will hear how fish and porpoises react to
the new soundscapes of motorised noises, and
how this new Anthropocene soundscape can
be reflected artistically. This area is of great
importance for the future protection of our
oceans. Nonetheless, this field is still unknown
for the general public.

Speakers
• Mathias Andersson, marine biologist, Swedish
Defense Research Agency
• Julia Carlström, curator, Swedish Museum of
Natural History, Stockholm
• Max Ritts, environmental geographer, SLU
• Peter Sigray, marine engineer, KTH
• Åsa Stjerna, sound artist, Researcher, GU
• Magnus Wahlberg, marine biologist, SDU, DK
Organised by the Sound Environment Centre, LU
in collaboration with Åsa Stjerna, GU.
This event reqiures registration, please register
your attendance at lu.se/framtidsveckan
The event will be recorded and can later
on be found at lu.se/framtidsveckan

IRL
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AI, digitalisering och övervakning
– vad får vi för vår hälsodata?
17.15–19.00 | Palaestra nedre, Paradisgatan 4 (ingång från Universitetsplatsen), Lund | Online
Företag som Facebook och Google, och stater
som Kina för den delen, använder AI-tekniker
och insamlad data på ett sätt som påverkar vår
konsumtion och våra politiska åsikter. Men ofta
tänker vi inte ens på det. För de flesta spelar det
exempelvis inte så stor roll att Spotify vet vilka
låtar vi lyssnar på. I Europa finns GDPR och andra
instrument för att försöka reglera området,
och internetjättarna backar en aning i ljuset av
lagstiftning, böter och skandaler som Cambridge
Analytica.
Men hur förändras vår syn på AI-driven övervakning och vår förhållning till integritetsfrågor i
en situation som coronapandemin? Hälsofrågor
och samhällskriser berör oss på ett djupare plan
än vad musiksmak gör. Vad gäller vår hälsa vill vi
ibland inte berätta för vår familj och våra vänner
hur vi mår, inte heller för vår arbetsgivare eller vårt
försäkringsbolag för den delen. Ändå laddar nu
12 | lu.se/framtidsveckan

miljontals medborgare, av rädsla för smittan eller
som en akt av solidaritet, ned olika smittspårningseller hälso-appar och, utan några problem, delar
med sig av sin dagsform.
Så man kan ju fråga om vi har kvar någon integritet? Eller blir vi kompenserade för den integritet vi
ger upp?
Låt oss borra lite i vad man kan få ut av hälsodata.
På plats har vi forskare från Lunds universitet som
ger intressanta, aktuella och rent av futuristiska
perspektiv på området.
För föranmälan och/eller digitalt deltagande, se
lu.se/framtidsveckan
Evenemanget kommer att spelas
in och finns senare tillgängligt på
lu.se/framtidsveckan
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FRAMTIDSVECKAN | TISDAG 13 OKTOBER 2020

Tisdag 13 oktober
Post pandemic trends on sustainability
presented by Sustainable Future Hub’s Student Network
8.30–9.30 | Online
You cannot talk about sustainability in 2020,
without taking the current covid-19 pandemic into
consideration. Sustainable Future Hub’s Student
Network have during the last six months collected,
analysed and presented in various forms postpandemic scenarios/emerging trends within the
area of sustainability from a student perspective.

During this breakfast seminar they will present
some of these post pandemic trends for you!
This event is arranged by Lund University School
of Economics and Management. A link
to the event can be found at lu.se/framtidsveckan

Att förstå corona och dess konsekvenser
– sex månader senare
12.00–13.00 | Skissernas Museum, Birgit Rausings sal, Finngatan 2, Lund
Under 2020 vände coronaviruset upp och ner på
tillvaron. Vårdpersonal och medicinforskare har
kämpat mot ett lömskt virus. Samtidigt har politiken kraftsamlat och enorma stödpaket betalats ut
för att rädda ekonomin. För sex månader sedan
pratade vi om huruvida vi väntade en andra våg
under hösten. Vi pratade också om risken för
finanskris och hög arbetslöshet. Idag vet vi lite
mer och tänker delvis annorlunda.
Kom och hör en epidemiolog, en nationalekonom
och en ledarskribent samtala kring de lärdomar
och erfarenheter vi hittills har kunnat dra. Hur
ska vi förhålla oss till risken för covid-19 under
hösten och vilka pusselbitar saknas för att kunna
hantera viruset? Vilka är de ekonomiska riskerna
som förknippas med pandemin i nuläget och
vad kommer att hända med samhällsekonomin?
Och hur har media klarat coronakrisen? Vilka var

och är utmaningarna för media? Kom och hör
uppföljaren på vårens coronapoddar från Lunds
universitet.
I panelen:
• Fredrik NG Andersson, docent i nationalekonomi
• Heidi Avellan, politisk chefredaktör, chef för
ledarredaktionen Sydsvenskan/HD
• Jonas Björk, professor i epidemiologi
Moderator:
Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia
Föranmälan krävs, se lu.se/framtidsveckan
Samtalet kommer att spelas in och finns senare
tillgängligt på lu.se/framtidsveckan

IRL
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Växtkraft på intåg – hot eller löfte om framtiden?
15.00–15.45 | Botaniska trädgården (mötesplats växthusets entré), Östra Vallgatan 20, Lund
Invasiva främmande arter är sådana som korsat
gränser med människans hjälp och på sin nya
plats tränger undan den lokala mångfalden. I
både svensk lagstiftning och inom EU har en
rad arter svartlistats med målet att utrota dem.
Invasiva främmande arter upplevs alltså generellt
som ett hot. Samtidigt finns det trender i natur
och samhälle som på sätt och vis pekar åt andra
hållet. Mot att acceptera förändringar
och utnyttja läget till vår fördel. Titta in i
Botan och var med att debattera denna
IRL
fråga.

Brytningstider − Kan stora kriser skriva om framtiden?
17.00–18.00 | Edens hörsal, Allhelgona kyrkogata 14, Lund | Online
Att stora kriser drabbar oss är föga förvånande.
Från senaste tiden minns vi till exempel oljekrisen,
svininfluensan och finanskrisen. Stora kriser kan
vara brytningstider, där de kastar en omedelbar
skugga på nuet, men också mot framtiden. Det
som händer kan klinga av med tiden, eller leda
till bestående förändringar t.ex. i beteenden
eller i minskat handlingsutrymme när finansiella
resurser lånas från framtiden. Vad gäller covid19
är facit inte skrivet än. Återhämtningen kan bli en
återstart av hur det var innan eller så riktar vi om
oss mot en annan framtidsutveckling, inte minst
vad gäller klimatkrisen. Återhämtning genom
satsningar på fossila lösningar kan befästa den
utvecklingsbana som världen hade innan krisen
med ökande utsläpp och ökat gap mellan verkligheten och klimatmålen. En grön återhämtning
kan påskynda klimatomställningen. Även om det
givetvis hade varit önskvärt att världen redan tidigare hade kommit längre i klimatomställningen,
är de risker och möjligheter som covid19 skapar
14 | lu.se/framtidsveckan

nu den situationen som råder, och ofrånkomliga
som utgångspunkt för framtiden. Har tidigare
kriser fått världen att byta spår? Hur har det gått
till? Vad händer just nu? Blir framtiden en annan
på grund av corona? Hur kan vi påverka?
Medverkande
• Cecilia Hermansson, nationalekonom vid KTH
• Mats Söderlund, författare, poet och socionom
• Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH
• Misse Wester, professor i riskhantering vid LTH
Moderator
Johannes Stripple, docent i statsvetenskap vid LU
Föranmälan krävs, se lu.se/framtidsveckan
Evenemanget kommer att spelas in och finns
senare tillgängligt på lu.se/framtidsveckan
IRL
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Nanoteknik och nanoplaster:
nanopartiklarnas roll i en hållbar framtid
17.00–18.00 | Stadsbiblioteket, Sankt Petri kyrkogata 6, Lund | Online
Rätt använd kan nanoteknologi lösa många
av framtidens utmaningar. Men i takt med att
nya material tas i bruk ökar också risken för att
nanopartiklar läcker ut i vår natur och påverkar
både ekosystem och oss människor. Dessutom
bildas nanopartiklar när plast bryts ner.
Välkommen till ett seminarium med forskare
från Lunds universitet och representanter från
nanoindustrin som diskuterar nanoteknologins
möjligheter och utmaningar. Vilka krafter släpper
vi lösa, och hur kan vi arbeta för att ta fram
säkra, hållbara och innovativa sätt att använda
nanoteknologi och nanopartiklar?

Anmälan
På grund av de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har tagit fram kräver alla programpunkter på Lunds stadsbibliotek anmälan.
Mejla anmälan till folkbiblioteken@lund.se, ring
046-359 59 90 eller anmäl dig i bibliotekets
infodiskar. Uppge ditt namn, dina kontaktuppgifter och vilken programpunkt anmälan avser.
Biblioteket hanterar anmälningarna i turordning
och bekräftar om du fått en plats eller inte.
Observera att du ska ha fått en bekräftad plats för
att få besöka arrangemanget.
För digitalt deltagande, se lu.se/framtidsveckan

Evenemanget anordnas av forskningsprogrammet Mistra Environmental Nanosafety.

Evenemanget kommer att spelas
in och finns senare tillgängligt på
lu.se/framtidsveckan

IRL
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Onsdag 14 oktober
Rädslans geografi: Strategier för tryggare stadsmiljöer
9.30–11.00 | LUX aula, nedre, Helgonavägen 3, Lund
Detta panelsamtal tar ett brett grepp om utmaningar och strategier för trygga och attraktiva
stadskärnor. Stadskärnan har under de senaste
decennierna utsatts för tuffa utmaningar i form
av ett förändrat handelslandskap, nya rörelsemönster, eftersatta stadsrum, brottslighet och nu
senast covid-19 pandemin. Samtalet involverar
ett antal branschaktörer och forskare som
tillsammans undersöker attraktivitet som ett sätt
att skapa trygga stadsmiljöer för invånare och
besökare. Sessionen är en del av det pågående
projektet ”Rädslans geografi” och det nystartade
forskningsprojektet ”Nya samarbetsformer för
främjande av trygg handel i utsatta stadsmiljöer”.
Deltagare
• Hanna Candell, Citysamverkan Helsingborg
• Marie Enhörning, Svensk Handel
• Martina Gnewski, Institutionen för strategisk
kommunikation, Lunds universitet
• Henrik Olsson, Svenska Stadskärnor
• Carin Rhencrona, Institutionen för service
management, Lunds universitet
• Ulf Silbersky, Platspilot AB
• Charlotte Swärd, Handelsstaden Kristianstad
• Ola Thufvesson, Institutionen för service
management, Lunds universitet
Moderator
Cecilia Cassinger, Institutionen för strategisk
kommunikation, Lunds universitet
Föranmälan krävs, se lu.se/framtidsveckan
Samtalet kommer att spelas in och finns
senare tillgängligt på lu.se/framtidsveckan
16 | lu.se/framtidsveckan
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Dokument på gränsen
11.00–11.45 | Palaestra nedre, Paradisgatan 4 (ingång från Universitetsplatsen), Lund
I slutet av år 2019 sattes en osynlig kraft i
rörelse över världen. Det då nyupptäckta viruset
SARS-coronavirus-2 har fått genomgripande
konsekvenser för människors liv och hälsa, det
gäller både själva sjukdomen och de åtgärder som
satts in för att hindra virusets snabba spridning.
Coronapandemin har bland annat inneburit att
människors rörelser inom och mellan länder kontrolleras mer intensivt än förut och detta har gett
ett uppsving för nationella gränsers betydelse.
I det här samtalet vill vi närma oss de ojämlika
effekter som intensifierad gränskontroll får, med
utgångspunkt i konkreta exempel från Öresundsregionen. Här har inskränkningar gjorts i vem
som kan resa mellan Danmark och Sverige. En
kategori människor som under sommaren hade
rätt att passera gränsen från Sverige till Danmark,
ifall de hade rätt dokumentation, var personer i
ett ”stadigvarande kärleksförhållande”. Vad den
danska polisen menar är ett sådant förhållande
framträder på blanketten som de tog fram för
detta syfte: Erklæring om kæresteforhold til brug
for indrejse.
I detta samtal problematiserar vi de kategorier
som finns på blanketten och relaterar dem till
normer som kommer till uttryck också i andra
dokument, både svenska och danska, som krävs
för passage över gränsen. Vilka typer av intimitet
och relationer är sanktionerade, vad får de
byråkratiska kategorierna för konsekvenser för
människors möjligheter och framtid? Vilka lärdomar kan vi för framtiden dra av den blixtbelysning
av gränsen som vi fått under coronapandemin:
Kommer krisen innebära en skjuts framåt för
inkluderande initiativ eller kommer fler skiljelinjer
dras upp för vilka liv som är välkomna?

Deltagare
• Maja Sager, lektor i genusvetenskap som
forskat om migration och kritiska perspektiv
på gränser
• Johanna Rivano Eckerdal, föreståndare för
Centrum för Öresundsstudier
• Mia Krokstäde, koordinator vid Centrum för
Öresundsstudier
Föranmälan krävs, se lu.se/framtidsveckan
Samtalet kommer att spelas in och finns
senare tillgängligt på lu.se/framtidsveckan

IRL
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Art as a societal force! 		
Understanding and addressing the plastic crisis
through photography and visual representation
12.00–13.00 | Stadsbiblioteket, Sankt Petri kyrkogata 6, Lund
In photography and visual representations,
plastic is often portrayed as an issue of pollution
and wastefulness that destroys and litters our
environment. But less attention is given to for
example plastic’s dependence on fossil fuels,
relation to climate change, and potential toxicity.
Why is this the case, and what does it say about
how we as a society view the plastic challenge?
In turn, how can the artistic community help
engage the public around the issues of plastics?
Join us in a discussion about the force of art, and
the need to highlight more aspects of plastics as a
way forward to create a more sustainable plastics
system.
Presenters
• Moa Petersén, Department of Arts and
Cultural Sciences
• Ekaterina Chertkovskaya, Environmental and
Energy Systems Studies
• Karl Holmberg, Department of Political
Science
18 | lu.se/framtidsveckan

The talk is organised by the research project
STEPS: Sustainable Plastics and Transition
Pathways.
Registration
Due to the recommendations made by the
Swedish Public Health Agency in order to reduce
the spread of covid-19, all events at Lund City
Library require registration.
Email your registration to folkbiblioteken@lund.
se, call 046-359 59 90 or register at the library’s
info desks. State your name, your contact details
and which program item the application refers
to. The library handles the registrations in turn
and confirms whether you have received a place
or not.
Please note that you must have received a
confirmed place to visit the event.

IRL
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Hälsovetenskapens dag 2020
Så maxar vi nyttan av forskningen
– implementering av nya arbetssätt i vård och samhälle
13.00–15.45 | Online
Hälsovetenskapens dag arrangeras årligen av
Institutionen för hälsovetenskaper vid Medicinska
fakulteten. I år presenteras aktuell forskning på
temat implementering, en ständig kraft i rörelse
där nya arbetssätt införs i vård och samhälle. Ta
del av ett intressant och innehållsrikt program
med föreläsningar, science slam och möjligheten
att ställa frågor till våra forskare. Välkommen!

På grund av situationen med covid-19 blir årets
Hälsovetenskapens dag ett digitalt event som
kommer att live-sändas.
För mer information och program, se 		
lu.se/framtidsveckan

Musik som hälsobefrämjande kraft
14.45–16.15 | Palaestra nedre, Paradisgatan 4 (ingång från Universitetsplatsen), Lund
Musik omger oss dygnet runt och de flesta
människor har en relation till musik. Musik
involverar både förnuft och känsla, och är ett
grundläggande mänskligt uttrycksmedel – kan
det också vara medicin?
Vid detta seminarium möter vi hjärnforskare,
musikproducenter, hälsostrateger och vård
personal och ställer frågor som: Vad är hälsa?
Hur påverkas kropp och själ av musik? Vilken
effekt har musik ur ett hälsoperspektiv? Hur
kan digitala verktyg användas för att förmedla
kultur? Varför finns inte musik och konst i
större utsträckning i hälso- och sjukvårds
sammanhang?
Föranmälan krävs, se lu.se/framtidsveckan
Samtalet kommer att spelas in och finns
senare tillgängligt på lu.se/framtidsveckan

IRL
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The future of traveling, mobility and flying
15.00–16.00 | Stadsbiblioteket, Sankt Petri kyrkogata 6, Lund | Online
Flying, or rather flying less, has been in the public
debate for the last couple of years. In order to
reduce emissions and keep the global temperature rise below 1.5 degrees, researchers and climate
activists have argued that the transition to more
sustainable ways of traveling needs to happen
now. Today, a global pandemic has substantially
changed the practices and perceptions around
mobility and traveling – but what does the future
hold?
Welcome to a conversation on the future of traveling, in the light of both the climate crisis and the
coronavirus pandemic with Maja Rosén, climate
activist and the co-founder of the organization We
Stay on the Ground and the Flight Free campaign,
and Sara Ullström, PhD candidate in Sustainability
Science at Lund University, studying the staying
on the ground phenomenon in Sweden. The
conversation is moderated by Roger Hildingsson,
researcher in Political Science, Lund University.

20 | lu.se/framtidsveckan

Registration
Due to the recommendations made by the Swedish Public Health Agency in order to reduce the
spread of covid-19, all events at Lund City Library
require registration. Email your registration to
folkbiblioteken@lund.se, call 046-359 59 90 or
register at the library’s info desks. State your
name, your contact details and which program
item the application refers to. The library handles
the registrations in turn and confirms whether
you have received a place or not. Please note that
you must have received a confirmed place to visit
the event.
A link to the event can be found at lu.se/framtidsveckan
The event will be recorded and can later on be
found at lu.se/framtidsveckan

IRL
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Launching The Rough Planet Guide to Notterdam,
2045 edition: tour tomorrow, today!
16.00–18.00 | Skissernas Museum, Birgit Rausings sal, Finngatan 2, Lund
“Welcome to Notterdam, an urban jewel in the
crown of a decarbonised Europe! The Rough
Planet is your essential insider’s guide to the
sights and experiences on offer in this vibrant
city, so radically transformed from its former
dependence on fossil fuels and the petrochemicals industry. Whether you want to know where’s
best for a good bite to eat, how to spend some
leisure time, or when it’s best to travel, The Rough
Planet Guide has got you covered…”
The Rough Guide to Notterdam is a tourist guide
for an imagined coastal city in a possible future
Europe, circa 2045. A novel (and fun!) approach

to communicating research in the broad field of
sustainability and decarbonisation, the Guide
makes use of techniques from science fiction and
critical design to explore the dynamic forces of
sociotechnical reconfiguration in the context of
climate change.
At this official launch event, you can read the
Guide, have a (socially-distanced!) discussion, and
hear REINVENT researchers discuss how and why
the Guide was made.
This event reqiures registration, please
register at lu.se/framtidsveckan

IRL

En levbar framtid utan antibiotika?
16.30–18.30 | Palaestra nedre, Paradisgatan 4 (ingång från Universitetsplatsen), Lund | Online
Hur vi kommer att leva och hur kommer vårt samhälle se ut när antibiotikan inte längre fungerar
som idag?
Antibiotika är i dag en etablerad och effektiv
behandlingsform mot infektioner, den utgör
ett slags infrastruktur för hälso- och sjukvården
– men även för djurhållning och jordbruk. Som
läkemedel är antibiotika något som tas för givet,
det används förebyggande och behandlande mot
infektioner som annars skulle orsakat onödigt
lidande. Sättet detta läkemedel används på orsakar dock resistens, vilket innebär att vedertagna
behandlingsformer för såväl allvarliga som enkla
infektioner blir allt mindre effektiva. I framtiden
kan vi därför inte räkna med antibiotika som ett
fungerande läkemedel. Redan nu dör uppskatt-

ningsvis 700 000 människor varje år av infektioner som antibiotika tidigare skulle ha botat.
Välkommen till ett samtal mellan forskare från
Lunds universitet och inbjudna gäster om hur en
framtid utan antibiotika kan se ut.
Evenemanget arrangeras av det tvärvetenskapliga
temat Postantibiotiska framtider på Pufendorfinstitutet, Lunds universitet.
För föranmälan och/eller digitalt deltagande, se
lu.se/framtidsveckan
Evenemanget kommer att spelas
in och finns senare tillgängligt på
lu.se/framtidsveckan

IRL
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Who’s in charge? 		
Accountability and the Sustainable Development Goals
17.00–19.00 | Online
Across the world, governments, companies, civil
society organisations, universities, and individuals
are engaged in the challenging work to reach the
2030 Agenda and its Sustainable Development
Goals within the coming ten years.
• But who’s responsible for our common,
sustainable future?
• What role does accountability play in sustainability reporting and assessment?
• And does a lack of accountability hinder
the possibilities of reaching the Sustainable
Development Goals?
The Agenda 2030 Graduate School at Lund
University invites you to a vibrant panel discussion on the practical implications, normative
challenges, power-balance concerns as well as
ethical issues related to accountability. Representatives from the private, public, academic and
non-governmental sector will discuss the role of
accountability and how efforts from the past can
help us map out plausible pathways towards a
more sustainable future.
22 | lu.se/framtidsveckan

Panelists
• Ashley Allen, Chief Sustainability Officer, Oatly
• Gabriel Wikström, the government’s national
coordinator for the 2030 Agenda
• Magdalena Bexell, associate professor at
the Department of Political Science, Lund
University
• Ana Maria Vargas, director of research at the
Swedish International Centre for Local Democracy and board member Lund University
Agenda 2030 Graduate School
• Lina Van Dooren, PhD student, Lund University
Agenda 2030 Graduate School
Moderator
Susanne Arvidsson, associate professor at Lund
University School of Economics Management
and chair of the Swedish Corporate Sustainability
Ranking
A link to the event can be found at lu.se/framtidsveckan

FRAMTIDSVECKAN | TORSDAG 15 OKTOBER 2020

Torsdag 15 oktober
Energi i samverkan för en hållbar framtid
10.30–12.00 | Medicon Village, Sharience, Scheeletorget 1, Lund
Energi är ett viktigt ämne att prata om när omställningen för att klara FN:s klimatmål är på agendan.
Vi behöver hitta nya sätt att – genom samverkan
– effektivisera, dela och producera energi för att få
en hållbar omställning. I denna programpunkt diskuteras hur elektrifiering och digitalisering snabbar
på Sverige in i en mer hållbar stadsutveckling, med
Medicon Village som exempel på hur man kan
utnyttja möjligheterna för att skapa ett hållbart
energisystem. I programpunkten medverkar bland
annat Lunds universitet, E.ON, Medicon Village
och Future by Lund.
Föranmälan krävs, se lu.se/framtidsveckan

IRL

Humor i kris
12.00–13.00 | Stadsbiblioteket, Sankt Petri kyrkogata 6, Lund
Vilken är humorns roll i tider av kris? Finns det
gränser för vilket elände vi kan skämta om? Kan
skrattet besvärja kriser, stärka beredskap och
dämpa känslan av maktlöshet – och i så fall på
vilka sätt? I detta samtal diskuterar vi två av vår
egen tids stora globala kriser, coronakrisen och
klimatkrisen, som skrattobjekt i vardagsliv, politisk
satir, sociala medier och populärkultur.

Anmälan
På grund av de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har tagit fram kräver alla programpunkter på Lunds stadsbibliotek anmälan. Mejla
anmälan till folkbiblioteken@lund.se, ring 046359 59 90 eller anmäl dig i bibliotekets infodiskar.
Uppge ditt namn, dina kontaktuppgifter och
vilken programpunkt anmälan avser.

Medverkande
• Medie- och kommunikationsvetaren Joanna
Doona som forskar om politisk satir
• Etnologen Lars-Eric Jönsson, en av författarna
bakom boken Skratt som fastnar

Biblioteket hanterar anmälningarna i turordning
och bekräftar om du fått en plats eller inte.
Observera att du ska ha fått en bekräftad plats
för att få besöka arrangemanget.

Samtalsledare
Bibliotekarien och komikern Hanna Voog.

Samtalet kommer att spelas in och finns
senare tillgängligt på lu.se/framtidsveckan

IRL

lu.se/framtidsveckan | 23

FRAMTIDSVECKAN | TORSDAG 15 OKTOBER 2020

EU efter corona
12.30–14.30 | Palaestra nedre, Paradisgatan 4 (ingång från Universitetsplatsen), Lund
När coronapandemin slog till i Europa höll EU
som bäst på att förbereda sin tvååriga konferens
”Future of Europe”, tio år efter Lissabonfördraget. Konferensen skulle bli en öppen diskussion
om utmaningarna med att skapa en union att
leva tillsammans i och syftade till att göra EU
mer handlingskraftigt och demokratiskt.
Konferensen fick skjutas upp men utmaningarna
är kvar. Kanske mer än någonsin har coronakrisen ställt frågor kring europeiska värden,
solidaritet och identiteter men också kring
grundläggande fri- och rättigheter, demokratiska processer, ekonomi och sysselsättning inom
EU. Hur påverkas EU av coronakrisen? Hur har
EU hanterat den? Hur ser EUs framtid ut postcorona? Det är några av de frågor som kommer
att diskuteras under det här seminariet.
Föranmälan krävs, se lu.se/framtidsveckan

Evenemanget kommer att spelas in och
finns senare tillgängligt på lu.se/framtidsveckan

IRL

En hörlursvandring om framtiden
14.00–15.30 | Stadsbiblioteket, Sankt Petri kyrkogata 6, Lund
Framtiden kommer, snart är den här. ”Kartan över
oss” är en landsomfattande kartläggning för att
förstå terrängen framför oss. Vad känner du när
du tänker på framtiden? Vad händer när du rör
dig genom den?
För första gången bjuder Riksteatern in till en
GPS-programmerad ljudpromenad i landsomfattande format. ”Kartan över oss” är en hörlursvandring genom det inre landskap som uppstår
när vi försöker tänka på framtiden. Genom att
besöka olika platser på den egna orten växer
kartan och berättelsen. Du väljer själv väg. Spelplatsen är din hemort, och i Lund sker vandringen
24 | lu.se/framtidsveckan

i samarbete med LU Futura – Lunds universitets
tankesmedja för framtidsfrågor. Det konstnärliga
teamet består av Lisa Färnström, Joakim Rindå
och Hampus Norén.
För att uppleva verket använder du din egen mobil
och egna lurar. Mobilen behöver ha tillgång till
internet och GPS. Ladda gärna ner appen Kartan
över oss i förväg. Vandringen tar ca 90 minuter.
Föranmälan krävs, se lu.se/framtidsveckan
Vandringen ges även den 12 och 16
oktober, kl 14.00–15.30.

IRL
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The future is already here:
A virtual tour of Lund University Humanities Lab
15.00–15.30 | Online
The Humanities Lab is a unique research
infrastructure at the joint faculties of Humanities
and Theology at Lund University. It hosts
technologies ranging from eye tracking to motion
capture, virtual reality, a recording studio and
much more. With its expertise in several research
domains, the Lab has contributed to enrich the
research landscape in the Humanities and Social
Sciences and certainly plans to continue in this
direction in the future.
During this virtual tour, our pedagogical
developer, Maria Graziano, will show you the
technologies available at the lab with videos
and pictures, and will explain what type of the
research is conducted in the Lab. There will be
time for questions and comments.
A link to the event can be found at lu.se/
framtidsveckan

En vardag som journalist utan hat – är det möjligt?
15.30–16.30 | Palaestra nedre, Paradisgatan 4 (ingång från Universitetsplatsen), Lund | Online
Hat mot journalister har alltid förekommit i olika
former – men med nätet har nya möjligheter
öppnats för den som vill säga sin mening, på gott
och ont. Många journalister lever med hot mot
sig på grund av vad de skriver. Flera vittnar om att
de undviker att skriva om vissa ämnen. Var finns
lösningarna på det här problemet? Hur skapar
vi en framtid där journalister kan arbeta utan att
dränkas i hat? Om detta samtalar Anja Gatu, frilansjournalist och lärare på journalistutbildningen

vid Lunds universitet, med forskare och yrkesverksamma journalister.
För föranmälan och/eller digitalt deltagande, se
lu.se/framtidsveckan
Evenemanget kommer att spelas in och finns
senare tillgängligt på lu.se/framtidsveckan

IRL
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Social Movements – a force for change
16.00–17.30 | Edens hörsal, Allhelgona kyrkogata 14, Lund | Online
Social movements have shaped our past, and our
present by uniting people, disrupting norms and
driving political and social change. How will they
shape our future?

What is a social movement and what difference
can they make? How do they interact with each
other and with society? What movements are
here to stay and what will come next?

Welcome to a panel debate discussing social
movements from a political and social perspective, using the climate movement as an example.

This event reqiures registration,
please register your attendance
at lu.se/framtidsveckan

IRL

Framtidens forntidsforskning.
Tekniska möjligheter öppnar upp för nya arkeologiska frågor
17.00–18.00 | Stadsbiblioteket, Sankt Petri kyrkogata 6, Lund
Välkommen till en föreläsning om hur ljusets
kraft, i form av forskning med hjälp av synkrotronljus, kan ge oss ny kunskap om forntiden.
Arkeologen Björn Nilsson från Lunds universitet
berättar och ger exempel på hur synkrotronforskning banar väg för helt nya möjligheter att
undersöka arkeologiska föremål, och hur denna
kunskap kan ge upphov till nya forskningsfrågor
och kasta nytt ljus på hur vi levde i forntiden.
Evenemanget anordnas av LINXS, Lund Institute
of advanced Neutron and X-ray Science.
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Anmälan
På grund av de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har tagit fram i syfte att minska
smittspridning av covid-19 kräver alla programpunkter på Lunds stadsbibliotek anmälan. Mejla
anmälan till folkbiblioteken@lund.se, ring 046359 59 90 eller anmäl dig i bibliotekets infodiskar.
Uppge ditt namn, dina kontaktuppgifter och
vilken programpunkt anmälan avser. Biblioteket
hanterar anmälningarna i turordning och
bekräftar om du fått en plats eller inte.
Observera att du ska ha fått en bekräftad
IRL
plats för att få besöka arrangemanget.
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Musik som krafter i rörelse
19.00–20.00 | Kapellsalen, Paradisgatan 4 (ingång från Universitetsplatsen), Lund
Krafter i rörelse är en perfekt metaforisk beskrivning av musik, inte minst så den renodlande
instrumentalmusiken. I dess ljudande process hör
vi utslag av dynamiska förändringar och rörelse.
Men kan musik verkligen röra sig? Vad är det i
så fall som rör sig? Kanske vi bara föreställer oss
detta imaginärt?
Director musices Patrik Andersson beskriver och
förklarar hur detta hänger ihop tillsammans med

pianisten Johan Hugosson som framför Ludvig
van Beethovens pianosonat Pathétique.
Inspelat material kommer att finnas tillgängligt på
lu.se/framtidsveckan
Ingen föranmälan krävs, men det finns ett
begränsat antal platser, så kom i tid!

IRL
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Fredag 16 oktober
Krafter i rörelse 		
– ett körmusikaliskt tonsättarsamtal och konsert
10.00–12.45 | Domkyrkoforum, Kyrkogatan 4, Lund | Online
Hur ser en tonsättare på Framtidsveckans tema
Krafter i rörelse? Den frågan sökte Körcentrum
Syd svar på och beställde nya körverk av Michael
Edgerton, Kjell Perder och Martina Tomner. Du
har möjlighet att träffa och lyssna på tonsättarna
när de berättar om de nyskrivna körverken som
skapats på temat. Moderator är Ulrika Emanuelsson. Samtalet med Michael Edgerton sker på
engelska, och de övriga på svenska.
Efter tonsättarsamtalet följer en streamad
konsert där verken uruppförs. Martina Tomners
verk framförs av kören Mixtus Cantus, dirigerad
av tonsättaren själv. Kjell Perders verk framförs
av Lunds Akademiska Kör med dirigent Cecilia
Martin Löf. Michael Edgertons verk framförs av
Damkören vid Musikhögskolan i Malmö med
dirigent Lena Ekman Frisk. Läs mer på: www.
korcentrumsyd.lu.se.
Program
10.00–11.30
Seminarium i Domkyrkoforum, Lund. Seminariet
kommer även att streamas på: www.korcentrumsyd.lu.se samt www.lundchoralfestival.org.
Det finns ett begränsat antal platser (20 stycken)
till de som vill lyssna på tonsättarsamtalet och
ställa frågor. Efter samtalet stannar de som vill
kvar och njuter av uruppförandena av verken via
den streamade konserten på skärm i Domkyrkoforum. Först till kvarn gäller och anmälan görs till
maria.videll@korcentrumsyd.lu.se.
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12.00–12.45
Konsert som streamas på: www.korcentrumsyd.
lu.se samt www.lundchoralfestival.org
Fördjupning
De tre tonsättarna har tagit sig an temat på olika
sätt.
Martina Tomner komponerar utifrån text av
Anneli Magnusson ur diktsamlingen ”Guldkorn
från universum” och texten knyter an till frågan
om vilka krafter som kan komma att påverka vår
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hälsa och vårt välbefinnande, och varifrån vi kan
hämta inre kraft.
Kjell Perder använder som text till sin nya
komposition: ”Det förlorade paradiset” fragment
ur Schillers ”Ode an die Freude”, som Ludvig van
Beethoven också använde i sin nionde symfoni.
Texten färgas av en annalkande apokalyps skapad
av människan själv i miljöförstöringens och
klimathotens tidevarv.

Michael Edgerton, som är professor vid Musikhögskolan i Malmö, arbetar utifrån ett annat
perspektiv ”The Future Voice”. Musiken leker och
experimenterar med vokala tekniker. Siktet är
inställt mot ett framtidsperspektiv bortom röstens
begränsningar och verket ställer frågor såsom: Vad
kan hända? Kan sångarna låta som ingen har låtit
förut? Stycket planeras bli en del av ett pågående
samarbete mellan Musikhögskolan och partikelfysikcentrumet
IRL
ESS och titeln är ”De som ropar”.

Hur vi finner tid för fysisk aktivitet i vår vardag
11.00–12.00 | Stadsbiblioteket, Sankt Petri kyrkogata 6, Lund
Undrar du hur du ska få till fysisk aktivitet i ditt
vardagsliv? Det undrar regeringen också. Därför
tillsattes nyligen en nationell samordnare för att
öka den fysiska aktiviteten i samhället.
Under detta event tas du med på en kortfattad
inspirationsföreläsning. Därefter följer ett panelsamtal där en brokig skara forskare diskuterar
olika lösningar. Publiken är välkomna med frågor
och förslag på hur vi i framtiden får till en mer
fysiskt aktiv livsstil i våra redan fullspäckade liv.
Tillsammans sätter vi krafter i rörelse!
Anmälan
På grund av de rekommendationer Folkhälso
myndigheten har tagit fram i syfte att minska
smittspridning av covid-19 kräver alla programpunkter på Lunds stadsbibliotek anmälan. Mejla
anmälan till folkbiblioteken@lund.se, ring 046359 59 90 eller anmäl dig i bibliotekets infodiskar.
Uppge ditt namn, dina kontaktuppgifter och
vilken programpunkt anmälan avser. Biblioteket
hanterar anmälningarna i turordning och bekräftar om du fått en plats eller inte. Observera att du
ska ha fått en bekräftad plats för att få besöka
arrangemanget.

Evenemanget kommer att spelas in och
finns senare tillgängligt på lu.se/framtidsveckan

IRL
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Konst som framtidskraft
13.30–14.30 | Domkyrkoforum, Kyrkogatan 4, Lund
Johannes Stripple och Karin Johansson från
tankesmedjan LU Futura är moderatorer för Framtidsveckans avslutande panel, där perspektivet
vidgas mot frågor kring konstens roll i samhället
och framtiden. Till exempel: Vad betyder konst
i tider av kris? Hur kan konst och konstnärliga uttryck ge och skapa utrymmen för hopp,
interaktion och framtidstro? Hur ser utblickar och
framtidsperspektiv ut på detta område?

Medverkande
• Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan i Lunds
domkyrka
• Patrick Amsellem, museichef 		
på Skissernas museum, Lund
• Sanne Krogh Groth, universitetslektor 		
och föreståndare för Ljudmiljöcentrum,
Lunds universitet
Panelsamtalet avrundas av vicerektor Bo Ahrén
Föranmälan krävs, se lu.se/framtidsveckan

IRL

En hörlursvandring om framtiden
14.00–15.30 | Stadsbiblioteket, Sankt Petri kyrkogata 6, Lund
Framtiden kommer, snart är den här. ”Kartan över
oss” är en landsomfattande kartläggning för att
förstå terrängen framför oss. Vad känner du när
du tänker på framtiden? Vad händer när du rör
dig genom den?
För första gången bjuder Riksteatern in till en
GPS-programmerad ljudpromenad i landsomfattande format. ”Kartan över oss” är en hörlursvandring genom det inre landskap som uppstår
när vi försöker tänka på framtiden. Genom att
besöka olika platser på den egna orten växer
kartan och berättelsen. Du väljer själv väg. Spelplatsen är din hemort, och i Lund sker vandringen
i samarbete med LU Futura – Lunds universitets
tankesmedja för framtidsfrågor.
Det konstnärliga teamet består av Lisa Färnström,
Joakim Rindå och Hampus Norén.
För att uppleva verket använder du din egen mobil
och egna lurar. Mobilen behöver ha tillgång till
30 | lu.se/framtidsveckan

internet och GPS. Ladda gärna ner appen Kartan
över oss i förväg. Vandringen tar ca 90 minuter.
Föranmälan krävs, se lu.se/framtidsveckan. Vandringen ges även den 12 och
15 oktober, kl 14.00–15.30

IRL
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Lördag 17 oktober
Hur påverkas vi av miljön i Hanöbukten
och södra Östersjön – och vad händer nu och i framtiden?
12.00–13.40 | Online
I fjol tecknade Lunds universitet och Simrishamns
kommun ett unikt samverkansavtal om etablering
av en gemensam forsknings- och innovationsmiljö
på Marint centrum i Simrishamn. Målsättningen
är att bidra till att lösa Hanöbuktens miljöproblem
och stimulera en hållbar utveckling i regionen.
Den tvärvetenskapliga plattformen ska genom
forskning, samverkan och innovationsutveckling
bidra till nya lösningar. Satsningens fokusområden utgår från de behov som finns i Hanöbuktsregionen och den forskning som bedrivs vid
universitetet. De valda områdena är: Marin miljö
& ekosystem, Marina näringar & kustbygd samt
Vatten.
Med anledning av detta samarbete och det
faktum att Marint centrum firar tio år arrangeras
ett event med forskarföreläsningar lördagen den
17 oktober.

Eventet sänds digitalt för att allmänheten ska
kunna ta del av Lunds universitets forskningssatsningar vid Marint centrum, både de satsningar
som bedrivs nu och de som planeras
framöver. För mer information och anmälan, vänligen se lu.se/framtidsveckan

Repair: a force against entropy!
20.00–21.30 | Online
Celebrate International Repair Day with our Intergalactic Virtual Fixit Clinic out of Lund/Malmö
Sweden. The IIIEE will introduce you to the critical
raw materials in everyday household items and
why repair is so important. Then we continue
with a community repair event that is ahosted
by Fixit Clinics (US) and Repair Cafes Malmö and
Lund, bringing the world’s greatest troubleshooting talent together to address whatever’s presented using teleconferencing software (Zoom.) You
are welcome to take a look at what community

repair is all about, get help repairing a broken
item, or help others to repair theirs. Here’s how
it works: participants show their broken item to
the global assembly of community repairers and
get suggestions for things to try. After all items
are presented we assign items/participants and
repairers to Zoom breakout rooms to implement
the suggestions and, hopefully, fix the items.
A link to the event can be found at lu.se/
framtidsveckan
lu.se/framtidsveckan | 31

Produktion: Sektionen Kommunikation, Lunds universitet. Omslagsbild: Catrin Jacobsson. Foto och illustrationer: Sid 4 Mattias Ek/Stockholms stad, sid 5 Tove Möller, sid 6 Lars
Gustafsson, sid 7 Håkan Röjder, sid 8 Aaron Burden/Unsplash, sid 9 Vincent van Zalinge/Unsplash, sid 11 Danist/Unsplash, sid 12 Jonas Wisbrant, sid 14 Peter Lindberg/MostPhotos,
sid 15 Frida Nilsson, sid 16 Adam van den Brink/Unsplash, sid 17 Danmarks polis, sid 18 Jasmin Sessler/Pixabay, sid 19 Richard Jaimes/Unsplash, sid 20 Michael Gaida/Pixabay, sid 22
Steven Su/Unsplash, sid 23 Appolinary Kalashnikova/Unsplash, sid 24 Guillaume Périgois/Unsplash, sid 25 Henrik Garde, sid 26 Chris Slupski/Unsplash, sid 27 Ashley Byrd/Unsplash,
sid 28 Leif Johansson, sid 29 Clique Images/Unsplash, sid 30 Karin Linderoth, sid 31 Jessica Björklund. Tryck: Media-Tryck, Lund 2020

LUNDS UNIVERSITET

Box 117
221 00 Lund
Tel 046-222 00 00
www.lu.se

lu.se/framtidsveckan

