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Boråsson får 
kungamedalj
I mer än 30 år har profes-
sor Per Södersten, född 
och uppvuxen i Borås, 
forskat om och utvecklat 
metoder mot ätstörningar 
med stora framgångar.
Idag, tisdag mottar han 
kunglig medalj på Drott-
ningholms slott för ”fram-
stående insatser inom 
medicinsk forskning.”

STOCKHOLM/BORÅS. – Det 
är mycket trevligt. Jag 
blev lite överraskad av be-
skedet, för det har dröjt ett 
tag, säger Per Södersten 
till BT med en blandning 
av skämt och allvar.

Per Södersten och hans 
forskarkollega Cecilia 
Bergh, båda knutna till 
Karolinska Institutet, star-
tade i början av 2000-talet 
företaget Mando Group AB 
där deras forskningsresul-
tat om olika ätstörningar 
omsatts i praktisk be-
handling, inte bara i Sveri-
ge utan i tre andra länder.

Den så kall-
lade Mando-
meter-meto-
den har i nog-
granna utvär-
deringar 
visat sig göra 
75 procent av 
patienterna 
symtomfria efter behand-
ling och nio av tio fortsatt 
friska efter fem år. 

Det finns flera Man-
do-kliniker och mottag-
ningar i Sverige där man 
arbetar enligt Per Söder-
stens och hans kollegers 
koncept. Bland annat i 
Alingsås sedan 2010, då 
avtal slöts med vårdhu-
vudmannen, Västra Göta-
landsregionen.

 Men Per Södersten tyck-
er att spridningen av den 
framgångsrika metoden 
går alldeles för trögt.

– Ja, men så är det inte 
bara inom det medicinska 
området, utan också rent 
generellt. Så fort gamla ru-
tiner och ordningar ska 
ändras är det många som 
är emot. Fast det borde gå 
fortare.

– Det gäller för oss fors-
kare att ha det kritiska sin-
net i behåll. För det lanse-
ras många appar och an-
nat som tillverkarna gärna 
vill sälja, men som inte 
precis varit föremål för 
forskning.

JAN LINDSTEN
jan.lindsten@bt.se
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Kungens medaljer

Per Södersten får i dag 
Konungens silvermedalj i 
åttonde storleken i hög-
blått band, biskop emeri-
tus Per Eckerdahl mot-
svarande, fast med Sera-
fimerordens band.
Illustratören och anima-
tören Per Åhlin får 2018 
års Litteris et arti-
bus-medalj för framstå-
ende kulturell gärning. 

Södersten

SJUHÄRAD. Enligt SJ:s kom-
munikatör Carl-Johan 
Linde fick företaget infor-
mation om de omfattande 
arbetena med väldigt kort 
varsel.

– På kort sikt har detta 
lett till en negativ påver-
kan både för vår trafik och 
våra resenärer. Det är  na-
turligtvis beklagligt, men 
vi har också förståelse för 
de insatser som Trafikver-
ket nu gör, säger han.

Istället för att tuffa i en-
dast 40 km i timmen näs-
tan från Borås till Värna-
mo valde SJ att ersätta In-
tercity-tågen med buss 
hela vägen från Göteborg 
till Värnamo, där tågen 

från östra Småland istället 
har vänt.

Enligt det senast lämna-
de beskedet till SJ ska tra-
fiken kunna gå upp i nor-
mal fart den 14 juni. Då ska 
Intercity-tågen också bör-
ja rulla till och från Göte-
borg igen, fyra i vardera 
riktning per dag.

Godsfraktföretaget 
Green Cargo, som kör 40 
tåg i veckan på den aktuel-
la bansträckan, har till 
skillnad från SJ däremot 
fortsatt att köra där under 
hela perioden.

Dock till priset av förse-
ningar på cirka 90 minu-
ter för varje tåg, enligt fö-
retagets kommunika-

tionschef Sohana Josefs-
son.

Vad ligger då bakom att 
en så lång sträcka berör-
des, och så plötsligt? 

Trafikverkets kommu-
nikatör Per Aronsson sä-
ger till BT att de planerade 
underhållsåtgärderna 
sammanföll i tid med den 

intensiva värmen och att 
det enligt säkerhetsruti-
nerna fick göras omfattan-
de kontroller av spårstabi-
liteten. Han förnekar att 
det dykt upp några akuta 
spårfel.

När underhållet och 
spårkorrigeringarna är av-
klarade måste farten sän-
kas och ett visst antal brut-
toton tåg passera så att ba-
nan ”sätter sig.” Exakt när 
detta ska vara fallet har 
inte Trafikverket några 
uppgifter om.

Enligt uppgifter till BT 
från en källa med god insyn 
var underhållet planerat att 
ske under förra året  men 
senarelades. Det är om-
ständigheterna som rått de 
senaste veckorna som lig-
ger bakom att störningarna 
blev så omfattande.
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●● En kombination av uppskjutet underhåll och den intensiva 
högsommarvärmen har lett till stora och långvariga trafikstör-
ningar på Kust-till-kustbanan. Den nio mil långa sträckan Apla-
red-Värnamo är nedsatt till 40 km i timmen sedan den 31 maj.

Tåg till Småland stoppade

SJ:s Intercitytåg på sträckan Värnamo-Borås-Göteborg har 
varit ersatta med buss ända sedan 31 maj. FOTO: STEFAN NILSSON

Rose-Marie Liljenby Andersson, ordförande i tek-
niska nämnden, välkomnade besökarna.

Det bjöds på fika och korv vid den nybyggda grill-
platsen och den lilla stugan. FOTO: LARS-ÅKE GREEN

Viloplats med fornlämningar från bronsåldern
Mötesplats Källeberg i 
Sjömarken invigs med fika 
och en guidad tur om plat-
sens historia. I området 
finns mängder med forn-
lämningar och de äldsta är 
2 500 år gamla.
– Det finns mycket här ute i 
skogen om man bara sät-
ter näsan i marken, säger 
Pär Connelid som är histo-
risk geograf.

SJÖMARKEN. Det duggade 
lätt när Rose-Marie Liljen-
by Andersson, ordförande 
i tekniska nämnden, 
klippte bandet framför 
den nybyggda trästugan 
och officiellt invigde Mö-
tesplats Källeberg. Stugan 
i medeltidsstil och den 

tillhörande grillplatsen 
ligger utmed vandringsle-
den Sjuhäradsleden och 
ska fungera som en vilo-
plats för vandrare, men 
också en mötesplats för 
ortens invånare.

Kjell Johansson är natur-
vårdskonsulent på teknis-
ka förvaltningen i Borås 
och har varit med i arbetet 
med mötesplatsen. När de 
började bygget visade det 
sig att det var tätt med 
fornlämningar och gam-
mal åkermark från sen 
bronsålder, 2 500 år tillba-
ka i tiden.

– Man kan inte göra vad 
man vill på ett sånt områ-
de men jag såg det snarare 

som en möjlighet än ett 
hinder. Nu har vi invente-
rat området och berättar 
om det på samma plats så 
att de i närheten eller sko-
lor kan komma på besök, 
säger han.

Kjell berättar att målet 
är att platsen ska bli ett be-
söksmål där man kan 
stanna till och titta på nå-
got man annars hade gått 
förbi. Arbetet med att ål-
dersbestämma olika od-
lingsrösen på det två hek-
tar stora området har på-
gått sporadiskt under två 
års tid. 

De har även fått hjälp av 
en student från Kristian-
stad som har gjort en pol-
lenanalys av platsen för 

att se vilka grödor som har 
odlats. Han berättar att 
det är sällan man ålders-
bestämmer fornlämning-
arna, och ännu ovanligare 
att man gör det tillsam-
mans med en pollenana-
lys. 

– Det gör det lite extra 
spännande när man går 
här. Det är inte så att detta 
är något supermärkvär-
digt för den här typen av 
fornlämningen är den 
vanligaste typen i Västsve-
rige. Det är vardagshisto-
ria och kul att visa något 
som är ganska vanligt men 
som man inte ser, säger 
han.

Pär Connelid är histo-
risk geograf och leder den 

guidade turen för besökar-
na. Han har åldersbestämt 
rösena genom att gräva 
bort stenarna till dess un-
dersta lager och använt en 
metod som heter kol-14. 
Med den kunde han se att 
platsen använts som od-
lingsmark i olika perioder 
från bronsåldern. 

– Vi har fått otroligt 
mycket information om 
platsen för en relativt liten 
insats. Dessutom har vi 
allting kvar så man kan se 
rösena. Det finns mycket 
spännande här och vi har 
bara skrapat på ytan så det 
är ett häftigt ställe att le-
vandegöra, säger han.

ANTON ÖHRSTRÖM
anton.ohrstrom@bt.se

Den historisk geografen Pär Connelid höll i den guidade turen och visade var några av de cirka 100 sten-
rösena på området finns och berättade om platsens historia.


