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 studentföreningen rätt till 147 724 kronor i bi-
drag. 

Under rubriken ”Övriga villkor” i nämnda av-
tal står det att bidragsgivaren, alltså universite-
tet, kan '”säga upp avtalet omgående om bidrags-
tagaren engagerar sig i eller arrangerar evene-
mang som på något sätt kränker grupper av 
människor eller enskilda individer”.

Kalmar Ess förbinder sig dessutom genom 
avtalet bland annat dels att samarbeta när man 
välkomnar studenter vid terminstart, dels att 
”aktivt arbeta för att minska alkoholfokus och 
att erbjuda alternativ”. 

Men under introduktionen 2020 eskalerar 
alkoholtraditionen igen. I en trång lägenhet står 
en person med huvudet nere i en hink som bär 
texten “spyhink” samt en ritad dödskalle. På 
soffbordet står en grå tiolitersdunk med texten 
“drinkluder”.

– Jag har så dåligt samvete över det här. Men 
alla spydde som alla gör, och det var särskilt en 
som blev riktigt dålig. Vi lämnade kvar den per-
sonen med en general för att inte alla skulle be-
höva se vad som hände. Sedan ringde generalen 
ner och sa att vi behövde ringa ambulans.

Ambulansen hämtar personen och kör in till 
sjukhuset, där hen vaknar upp dagen efter i sin 
nya hemstad sedan en vecka tillbaka.

– Den personen bad om ursäkt efteråt. Vi för-
klarade att det inte var den personens fel. Det 
var ingens fel. Eller det var ju vårt fel, berättar 
Hanna.

Efter att Hanna varit aktiv som general blev 
hon medlem i styrelsen i Kalmar Ess. Väl där 
ville hon sätta stopp för traditionen.

– Denna tradition skulle inte fortsätta. Det var 
en del av nya riktlinjer vi tog fram för genera-
lerna.

I de nya riktlinjerna framgick också att de nya 
generalerna inte skulle utses sista dagen på noll-
ningen, för att minska uppståndelsen runtom-
kring och att de inte skulle åka iväg sista kvällen 
på nollningen.

– Efter vi bestämt det hörde jag inget mer om 
det fram tills sista dagen på nollningen 2021.

Då utsågs de nya generalerna i alla fall. Deras 
namn ropades ut sista kvällen, vad som hände 
efter det vet Hanna inte.

I dag ser hon annorlunda på hela situationen.
– Jag har dåligt samvete, samtidigt är det gjort. 

Men jag tycker verkligen skolan borde veta om 
detta så det kan förändras, säger Hanna.

Jacob Malmgren
Text

granskning@barometern.se

Simon Brostedt
Text

granskning@barometern.se
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Så sent som 2020 kränktes LNU-studenter när nya generaler 
skulle utses till en av de största student!öreningarna. Källor till 
Barometern-OT berättar också om spritfester som spårade ur och 
ambulans !ick tillkallas minst en gång.
– Jag tror att alla spydde. Alla utom jag, men jag drack inte lika 
mycket som alla andra. Jag !örstod att jag hade dött då, säger en 
tidigare general.

I 
den första delen av vår granskning om 
hemliga nollningstraditioner på LNU:s 
studentförening Kalmar Ess berättade 
vi om studenten Emma, som under 
nollningen 2020 försågs med ögon-
bindel och utsattes för förnedrande 
behandling. 

– Jag kände mig förnedrad, föröd-
mjukad och väldigt kränkt, summerade Emma 
sina känslor efter en natt på en för henne okänd 
plats i Kalmar. En natt då Emma bland annat 
fick ha ögonbindel på och visa sin favorit-
sexställning för en för henne okänd grupp av 
redan invigda Kalmar Ess-generaler.

Emma kände sig tvungen att hålla tyst om det 
som hänt henne, hon hade signerat ett avtal om 
att hemlighålla vad ritualen för att bli ”general” 
gick ut på. Hon framförde sina klagomål på den 
kränkande behandlingen hon fick utstå till led-
ningen i föreningen, men det var en information 

som inte ska ha gått vidare till universitetets 
ansvariga. Skälet till att hålla lärosätet utanför 
och ovetandes ska ha varit för att skydda Em-
mas identitet eftersom hon ville vara anonym, 
uppgav studentföreningens dåvarande ord-
förande i ett mejl till oss.

Emma valde att avbryta sitt försök att bli ”ge-
neral” i föreningen, men de andra studenterna 
som stannade kvar fick uppleva nästa del av 
traditionen.

Det är sensommarkväll 2020. Nollorna ska bli 
ettor och en sista sammankomst i Kalmarsunds-
parken markerar nollningsveckans slut. Nya 
generaler ska utses och i högtalarna uppmanas 
de en efter en att komma upp på scenen. Emma 
får då se vilka andra studenter som genomgick 
samma förnedring som henne och de är över-
lyckliga när deras namn ropas upp.

Efter offentliggörandet väntar nästa tradition 
för de nya generalerna. En tradition som enligt 

våra källor ska ha förts vidare år efter år mellan 
invigda medlemmar i föreningens inre kärna, 
men som faktiskt höll på att försvinna ett år  
tidigare, 2019, när generalen Hanna själv var 
nolla.

– Det går ut på att vi nya generaler ska festa 
med de gamla. Vi åkte hem till en general och 
serverades en spritdunk på tio liter tillsammans 
med en spyhink. Vi var sju personer, de sa att vi 
skulle dricka upp allt.

Festen eskalerar, enligt Hanna. Folk blir ex-
tremt berusade.

– Jag tror att alla spydde. Alla utom jag, men 
jag drack inte lika mycket som alla andra. Jag 
förstod att jag hade dött då.

De dricker inte tio liter, de kommer inte nära 
de mängderna.

– Folk började bete sig illa. En person drack 
så mycket att de nästan behövde ringa ambu-
lans. Men som tur var lyckades personen kräkas 
upp allt.

Att traditionen spårat ur gjorde att Hanna och de 
andra generalerna var osäkra på om den skulle 
leva vidare.

– Vi bestämde oss för att ha kvar traditionen 
ändå. Men vi ändrade lite. I stället för tio liter 
ändrade vi till fem, vi drack nog ändå bara tre 
eller fyra liter året innan.

Den 19 maj 2020 skriver Ekonomihögskolans 
dekan och dåvarande ordförande för Kalmar 
Ess under ännu ett sponsoravtal, som ger 

Artikelserie
LNU:s hemliga 
nollningsritualer

Del 1 – onsdagens tidning: 
Utstuderad förnedring när 
”generaler” utsågs i en av 
LNU:s största student-
föreningar
I dag:
I dag – Del 2: ”Spyhinken 
räckte inte till – ambulans 
fick tillkallas efter generaler-
nas spritfest”
Kommande – Del 3: Prorek-
torn: ”Det är obehagliga sce-
ner”

TIPSA OSS!
Vet du mer? Kontakta 
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Barometern-OT:s avdelning 
för fördjupning och gransk-
ning tar gärna emot dina 
tips.
Mejla till: granskning@baro-
metern.se.
Eller läs här om hur du tipsar 
säkert: https://www.barome-
tern.se/kalmar/tipsa-baro-
metern-ots-granskande-re-
portrar/
Om källskydd: Din rätt att 
vara anonym i kontakten 
med en journalist garanteras 
i grundlagen. Det så kallade 
källskyddet innebär att en 
journalist som har tagit 
emot ett tips eller en uppgift 
inte får röja identiteten för 
den som vill vara anonym. 
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Linnéuniversitetet har sedan 2010 
betalat ut över en miljon kronor i bi-
drag till Kalmar Ess. Men studenten 
Petra Ruzsa som var ekonomiansva-
rig och firmatecknare i föreningen 
valde sommaren 2021 att hoppa av 

uppdraget för att hon inte kunde stå för hur 
föreningen betedde sig.
– Skolan har ingen koll alls, säger hon.

Linnéuniversitetet har sedan 2010 betalat ut 
över en miljon kronor i bidrag till Kalmar Ess. 
Men Petra Ruzsa, som var ekonomiansvarig i 
föreningen under första halvåret 2021, valde att 
hoppa av uppdraget för att hon inte kunde stå 
för hur föreningen betedde sig.

– Det var mycket beslut jag inte kunde stå för, 
hela nollningen i sig egentligen, säger hon.

Att studentföreningarna får bidrag är inget 
ovanligt. Sedan universitetets start 2010 har Kal-
mar Ess fått över en miljon kronor utbetalt av 
skolan. Det täcker hyran av deras kontor i sko-
lans lokaler, samt finansierar hälften av fören-
ingens aktiviteter, däribland delar av kostna-
derna som uppstår under nollningen. I avtalet 
som gällde under verksamhetsåret 2020 framgår 
det att om föreningen deltar i aktiviteter som 
kränker en eller flera studenter kan skolan säga 
upp avtalet.

Studenten Emma har tidigare berättat hur 
hon utsatts för kränkningar under hemliga 
 ritualer när hon skulle bli utsedd till general. 
Petra Ruzsa som var firmatecknare och ekono-
miansvarig i föreningen uppger att LNU inte 
har någon insyn i hur skattemedlen som ges till 
föreningarna används i slutändan.

– Skolan har ingen koll alls. När jag var ansva-
rig fakturerade vi skolan hundratusen kronor. 
Sedan antog de att alla skötte sig, säger Petra 
Ruzsa.

Hon berättar att de här traditionerna är all-
mänt kända i föreningen.

– Vi hade ett möte med den gamla styrelsen 
när vi skulle tillträda 2021. Då berättade de lite 
kort i förbifarten om traditionerna.

Introduktionskommittén är en del av Kalmar 
Ess och ansvarar för introduktionen. Petra  
menar att det var mycket hon inte fick ta del av 
klagomål som inkommer från studenter.

Bland annat visar en enkät som skickades ut 
av introduktionskommittén efter introduktio-
nen 2020 att klagomål på generalernas be teende 
inkommit från studenter. I ett av enkätsvaren 
beskriver en av de nya studenterna att genera-
lerna var “bara otrevliga (...) och det är nästan 
skrämmande att vissa av dem vill arbeta med 
människor. När det de gjorde i slutändan inte 
var långt ifrån mobbning”.

Men klagomålen försvinner någonstans på 
vägen från introduktionskommittén, förbi Kal-
mar Ess styrelse, fram till skolan. Till slut valde 
Petra Ruzsa att avgå från sin roll innan hon  suttit 
klart sin period i styrelsen. Generalernas roll i 
föreningen var en av anledningarna.

– Jag kände att hela föreningen var oseriös. 
Jag satt som firmatecknare och skulle vara an-
svarig om något hände. Men jag fick inte reda 
på allt i föreningen, säger hon och fortsätter:

– Jag har nog aldrig riktigt fört en diskussion 
med skolan angående traditionerna så jag kan 
inte med säkerhet säga att de visste/inte visste.

Hade LNU vetat om det som pågick i Kalmar 
Ess borde hon som firmatecknare haft en dialog 
med dem någon gång under sin tid i styrelsen.

– Jag tror att det inte undgått någon hur noll-
ningen gått till. Det vore ju otroligt oansvarigt 
av skolan att släppa allt ansvar och inte ha koll, 
säger Petra Ruzsa.

Jacob Malmgren 
Simon Brostedt

Tidigare  
!irmatecknaren  
i Kalmar Ess: “Hela 
!öreningen var 
oseriös”

En av de nya studenterna 
"#"# tyckte att generaler-
na i Kalmar Ess gick in i rol-
len ”lite väl hårt”, enligt ett 
enkätsvar som tidningen 
har fått ta del av.  $ 
 FOTO:! PRIVAT

LNU:s hemliga nollningsritualer • del 2: Fester spårade ur

Spyhinken räckte  
inte till – ambulans 
!ick tillkallas efter 
generalernas spritfest

Det går ut på att 
vi nya generaler 
ska festa med de 
gamla. Vi åkte 
hem till en gene-
ral och servera-
des en spritdunk 
på tio liter till-
sammans med en 
spyhink. Vi var sju 
personer, de sa 
att vi skulle dricka 
upp allt.

”

Jag tror att det inte 
undgått någon hur 
nollningen gått till. 
Det vore ju otroligt 
oansvarigt av sko-
lan att släppa allt 
ansvar och inte ha 
koll.

”Petra Ruzsa

Spyhinken kom till användning redan efter att tre av tio liter sprit hade passerat de nyinvigda ”generalernas” halsar. Bilden är arrangerad. $ FOTO:!JACOB MALMGREN
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LNU:s hemliga nollningsritualer • del 3: Universitetet om avslöjandet

TIPSA OSS!
Vet du mer? Kontakta grävnavet!

Barometern-OT:s avdelning för fördjupning och 
granskning tar gärna emot dina tips.
Mejla till: granskning@barometern.se.
Eller läs här om hur du tipsar säkert: https://www.
barometern.se/kalmar/tipsa-barometern-ots-gran-
skande-reportrar/
Om källskydd: Din rätt att vara anonym i kontakten 
med en journalist garanteras i grundlagen. Det så 
kallade källskyddet innebär att en journalist som 
har tagit emot ett tips eller en uppgift inte får röja 
identiteten för den som vill vara anonym. 

Artikelserie
LNU:s hemliga 
nollningsritualer • Del 3

Tidigare delar: 24/8: Utstu-
derad förnedring när ”gene-
raler” valdes ut i LNU:s 
största studentförening. 
25/8: Spyhinken räckte inte 
till – ambulans fick tillkallas 
efter generalernas spritfest.

Inga kränkande  traditioner 
kvar i år !örsäkrar Kalmar Ess 
och LNU: ”Tar tydligt avstånd”
KALMAR

Inga kränkande generaltraditioner kommer 
äga rum i år, försäkrar ordföranden i Kalmar 
Ess. Några konsekvenser för tidigare kränk-
ningar blir det inte för studentföreningen.
– Vi kan ju inte straffa studenterna retroaktivt 
för oegentligheter som inte finns kvar, säger 
LNU-chefen för Studerandeavdelningen, Marie 
Brorsson.

Barometern-OT försökte före publiceringen av 
granskningen få en intervju med rektor Peter 
Aronsson, men han hänvisade oss vidare till 
Marie Brorsson som är avdelningschef på Stu-
derandeavdelningen, alltså enheten som har-
uppdraget att ge stöd och service, effektivt och 
rättssäkert, till studenter och institutioner.

Marie Brorsson säger sig inte känna till något 
alls kring den kränkande behandlingen som 
LNU-studenten Emma utsattes för under noll-
ningen 2020 av generalerna på Kalmar Ess. En 
kränkning som, enligt sekretessavtalet Emma 
fick skriva på, hade godkänts av studentfören-
ingens ledning och introduktionskommitté.

Marie Brorsson medger däremot i ett mejl att 
universitetet tidigare fått agerat efter en noll-
ning inom Kalmar Ess:

– Vi fick för flera år sedan reda på att det varit 
vissa problem med en så kallad nollning. Några 
detaljer kring exakt när, var, hur och vem fram-
kom däremot inte. Vi har sedan dess skruvat på 
flera olika parametrar för att vässa och säker-
ställa ett bra upplägg för introduktionen.

Universitetet har, påpekar Marie Brorsson, 
inget inflytande över vad studenterna och stu-
dentföreningarna gör på sin fritid:

– Inget universitet arrangerar nollningar, det 
gör i regel kåren och de olika studentförening-
arna. Universitet ombesörjer och ansvarar för 
introduktionen kring själva studierna och uni-
versitetets olika funktioner.

Universitetet tog i våras kontakt med Kalmar Ess 
efter att kränkningen av Emma blev känd för 
dem genom att vi började granska fallet. Kalmar 
Ess ska då, enligt Marie Brorsson, ha bekräftat 
att nollningen inte går till på det sättet längre:

– Föreningen har sedan händelsen bland an-
nat utarbetat ett formellt avtal med förhållnings-
regler och som tydligt anger att de har absolut 
nolltolerans mot kränkande handlingar.

Frågan som uppstår är om det är rimligt att 
universitetet ska använda skattemedel för att 
finansiera studentföreningar som inte i alla sina 
aktiviteter, även dessa som sker före den for-
mella terminstarten, avstår från att kränka an-
dra studenter.

Marie Brorsson ser ingen anledning till att 
bestraffa Kalmar Ess för det som granskningen 
avslöjat:

– Både Linnéuniversitet, Linnékåren och för-
eningen tar tydligt avstånd från de ageranden 
och beteenden som beskrivs i den text vi fått se 
på förhand, men vi kan ju inte straffa studen-
terna retroaktivt för oegentligheter som inte 
finns kvar, säger Marie Brorsson och påpekar 
vidare:

– Bidraget som föreningarna får från univer-
sitetet går till aktiviteter kopplade till studieti-
den, medan aktiviteter som genomförs på friti-
den betalas av studenterna med prissättning 
som bestäms av föreningarna.

Kalmar Ess nuvarande ordförande, Liam Frans-
holm, försäkrar att det nu är slut med de krän-
kande traditionerna:

– Detta år har denna typ av traditioner förbju-
dits, inga diskriminerande eller kränkande ge-
neraltraditioner kommer äga rum.
Vad har hänt sedan i maj, då skolan uppmärk-
sammades?

– Vi har haft en dialog med skolan och visat 
på uppdaterade och skärpta riktlinjer för gene-
ralrollen överlag. Sedan har även Kalmar Ess 
styrelse beslutat om att det inte kommer ske 
någon form av generaltradition, vare sig detta 
skett innan eller inte.
Hur ska ni säkerställa att ingen far illa under 
denna nollning?

– Vi har planerat nollningen sedan i våras och 
jobbat med att förebygga samt hantera de olyck-
or som kan inträffa oavsett hur observanta vi 
är. Självklart så kommer vi att göra vårt bästa 
för att ingen ska fara illa, säger Liam Fransholm.

Jacob Malmgren
Simon Brostedt

Chefen för Studerandeavdelningen på LNU, Marie Brorsson, anser inte att det går att bestraffa 
studentföreningen retroaktivt.   ARKIVFOTO: LINNÉUNIVERSITETET
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Universitets roll i nollningarna är liten, nästan obe!intligt på-
pekar prorektor Niklas Ammert. Men han blir bedrövad när han 
hör om vad studenten Emma utsatts !ör av !öreningen Kalmar Ess 
”generaler”.
– Det är ganska omskakande nyheter ni redovisar, säger Niklas 
Ammert.

Granskningen om de hemliga och kränkande 
inträdesprov som tidigare år ägt rum under noll-
ningsveckan har bland annat visat att studenter 
upplevt stort obehag och mått dåligt av ritualer 
som endast en liten utvald grupp inom student-
föreningen Kalmar Ess känt till. Inträdesprovet 
har bland annat omfattat inslag av bortförande, 
bestraffning och påtvingad tystnadsplikt.

Inför höstterminens start 2020 fick studenten 
Emma bland annat uppdraget att visa sin bästa 
sexställning och skrika så högt hon kunde, vil-
ket hon upplevde som förnedrande. När LNU:s 
prorektor Niklas Ammert, tack vare denna 
granskning, får ta del av Emmas berättelse i mit-
ten av maj i år så är det nyheter för honom.

– Jag blir bedrövad när jag hör detta, det är 

obehagliga scener, säger han och menar att Kal-
mar Ess brutit mot villkoren i sponsoravtalet 
med universitet.

Överenskommelsen med universitet garanterar 
föreningen årligen tiotusentals kronor i bidrag. 
Trots det kunde de hemliga ritualerna inom Kal-
mar Ess fortsätta år efter år. Fram tills i våras ska 
inga klagomål från studenter ha nått högre än 
till Kalmar Ess ordförande. Detta trots att det 
är den befattningen som ska föra dialogen med 
fakulteten om kränkningar äger rum.

– Jag blir besviken, det är ju livsfarligt, säger 
Niklas Ammert, när han dessutom får höra om 
spritfester inom Kalmar Ess som urartar och 
som lett till att ambulans fått tillkallas.

LNU:s prorektor om 
kränkande traditioner: 
”Det är obehagliga scener” 

Prorektorn påpekar att varje fakultet står för 
kontakten med respektive föreningar. Univer-
sitet satsar på att utbilda faddrarna, men har 
ingen direkt inblandning och påverkar inte ak-
tiviteterna under nollningen som startar en 
vecka innan skolan börjar formellt. Studenter-
nas relation till universitet är då svag, men den 
är stark gentemot studentföreningarna som tar 
emot dem. För Emma var det därför naturligt 
att vända sig till den dåvarande ordförande i 

Kalmar Ess och berätta vad hon blivit utsatt för. 
Men ordföranden valde i sin tur att inte ta upp 
händelsen med skolan. Anledning till att Kalmar 
Ess ledning höll tyst om det som hände Emma 
ska ha varit att man ville skydda hennes iden-
titet eftersom hon ville vara anonym.

– Det är lättare sagt än gjort, men om en per-
son upplever sig kränkt är det bästa att vända 
sig till studenthälsan. För att bryta en tystnads-
kultur behöver människor våga kliva fram, säger 
Niklas Ammert.

Han tycker att Emma borde ha an-
mält direkt till universitetet:

– Hon hade garanterat fått prata med 
elevhälsan eller våra koordinatorer för 
lika behandling.

Tystnadskulturen är stark inom fören-
ingen och det har därför varit svårt för 
skolan att känna till vad som försiggår 
där. I universitetets diarium ska det 
inte finnas några anmälningar gällan-
de kränkningar under nollning eller in-
troduktionsvecka sedan 2010.

Att kränkande traditioner fått fortgå i det tys-
ta är inte okej, menar han. 

– Jag kommer gå direkt till Ekonom-
ihögskolan med detta, sedan får vi sät-
ta oss ner tillsammans med Kalmar Ess. 
Vi måste garantera att det inte kommer 
ske igen.

– Tack för informationen det är väl-
digt bra att få reda på detta, säger Nik-
las Ammert under intervjun i maj.

Inför höstens terminsstart har vi fått 
kontakt via mejl med Marie Brorsson 
som är chef för Studerandeavdelning på LNU, 
och med Liam Fransholm som är ordförande 
för Kalmar Ess. Båda försäkrar att det inte kom-
mer att ske några kränkningar av studenter i år 
(läs artikeln intill).

Studentföreningens ordförande under 2020 
menar att traditionen tog vid efter att introduk-
tionens sista aktivitet hade avslutats och att Kal-
mar Ess därav inte var ansvariga för aktiviteten. 
Enligt Niklas Ammert spelar det ingen roll.

– Är det i studentföreningens regi är det inte 
okej att det händer efteråt heller.

Enligt avtalet för verksamhetsåret 2022 består 
universitets sponsorbidrag till Kalmar Ess dels 
av 51 000 kronor för lokalkostnader, dels 100 000 
kronor i aktivitetsbidrag. Ett villkor i avtalet är 
att det kan sägas upp omgående om föreningen 
”engagerar sig i eller arrangerar evenemang som 
på något sätt kränker grupper av människor el-
ler enskilda individer.” 

Kalmar Ess har också förbundit sig att ”aktivt 
arbeta för att minska alkoholfokus och att er-
bjuda alternativ.” Det är exakt samma ordaly-
delser som i sponsoravtalet för 2020 då sprit-
fester och kränkningar förekom.

Under intervjun i maj medgav Ammert att univer-
sitet har ett visst ansvar eftersom finansieringen 
av föreningens aktiviteter delvis sker med of-
fentliga medel.

– Det är problematiskt, det är skattebetalarnas 
pengar som betalas ut, säger prorektorn och 
tillägger:

– Detta kommer jag att föra vidare, för det är 
ganska omskakande nyheter ni redovisar.

Prorektorn ser möjligheter för hur systemet 
kan förändras.

– Vi kan bli bättre på att informera studenter 
vart de kan vända sig under introduktionen om 
något sådant här skulle hända. Kanske upprät-
ta ett stödnummer.

Samtidigt vill han poängtera att nollningen i 
sig är något positivt.

– Vi tror att en introduktionsvecka gör myck-
et gott. Den ger studenterna en väg in i student-
livet och sin nya hemstad.

Jacob Malmgren
Text

granskning@barometern.se

Simon Brostedt
Text

granskning@barometern.se

Prorektor Niklas Ammert blir besviken när han 
får höra om generalernas spritfest som slutade 
med att en av deltagarna fick åka ambulans.

Jag blir 
 besviken, 
det är ju 
livsfarligt.

”Prorektor Niklas 
 Ammert om spritfesten 
där  ambulans fick tillkal-
las

Linnéuniversitetets prorektor Niklas Ammert blir både förfärad och besviken när han får ta del av Barometern-OT:s granskning om kränkande behandling under nollningsveckan  
inom Kalmar Ess. Studentförening lyfter ett sexsiffrigt belopp i sponsring från universitetet i år för lokalkostnader och aktivitetsbidrag.  ARKIVFOTO: LINDA ELIASSON

Barometern den "# 
 augusti.

Barometern den "$ 
 augusti.

Vi fick för flera år 
sedan reda på att 
det varit vissa 
problem med en 
så kallad noll-
ning. Några de-
taljer kring exakt 
när, var, hur och 
vem framkom 
däremot inte.

”Marie Brorsson, avdel-
ningschef för Studeran-
deavdelningen på LNU

Detta år har den-
na typ av tradi-
tioner förbjudits, 
inga diskrimine-
rande eller krän-
kande general-
traditioner kom-
mer äga rum.

”Liam Fransholm, ord-
förande Kalmar Ess

Självklart så 
kommer vi att 
göra vårt bästa 
för att ingen ska 
fara illa.

”Liam Fransholm, ord-
förande Kalmar Ess
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Granskningen 
hade inte varit 
möjligt utan 
källornas 
mod

”S kolan har ingen koll”, säger den tidigare 
firmatecknaren i Linnéuniversitetets 
största studentförening i Kalmar. Utta-
landet handlar om hemliga nollnings-
traditioner.

Några månader senare kan vi avslöja att LNU-studen-
ter fått vara med om ritualer och sammankomster som 
innehållit inslag av utstuderad förnedring, spyhinkar 
och kontrakt om tystnadsplikt.

När vi började läsa kursen i grävande journalistik  
i  våras var planen aldrig att granska vårt universitet. 
Men när vi blev påminda om vad vi tidigare hört om 
nollningstraditionerna inom studentföreningen 
 Kalmar Ess valde vi att kasta allt vi arbetat med under 
kursens första veckor, samma dag som vi skulle presen-
tera vår idé för vår handledare.

Därefter har vi kartlagt tidigare så kallade ”generaler” 
och personer av intresse genom föreningarnas sociala 
medier utan att på förhand veta vilka personer vi letade 
efter, vad de hette eller hur de såg ut. Vi kunde till slut 
kartlägga generalerna från 2007 fram tills i dag. Vi 
 hörde av oss till många av dem. De flesta svarade inte, 
några tackade nej och några enstaka kunde tänka sig att 
prata med oss – för att sedan ändra sig.

Tystnadskulturen och grupptrycket inom Kalmar Ess 
märks tydligt. Trots att vi utlovade anonymitet ville 
nästan ingen berätta någonting. Senare fick vi se det 
tystnadsavtal som alla blivande generaler måste skriva 
på. Där lovar de att inte berätta om något om vad de 
kommer att vara med om. Tystnadsavtalet garanterar 
att ingen utomstående, inte ens universitetets ansvari-
ga, får insyn i vad som sker när nya generaler väljs in.

Till slut lyckades vi få tag i personer som kunde be-
kräfta det vi tidigare hört, samt berätta om fler händel-
ser. Vi har också fått ta del av sponsoravtalen som uni-
versitetet tecknat med studentföreningarna och som 
förbjuder dessa typer av kränkande traditioner. Univer-
sitetet fick redan i våras ta del av vår granskning och 
fick ge sin syn på saken. Då var det nyheter för prorek-
torn Niklas Ammert.

Vi lämnade in skoluppgiften och gick på sommarlov. 
 Sedan kom vi i kontakt med Barometern-OT som gärna 
ville publicera granskningen. Efter att vi bearbetat 
 materialet ytterligare är resultatet nu klart. Linnéuni-
versitetet uppger nu dels att de redan 2020 fick känne-
dom om det som hänt inom ramen för föreningen 
 Kalmar Ess verksamhet, dels att åtgärder har vidtagits 
för att det inte ska hända igen.

Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare, Barome-
tern-OT och alla runtomkring som hjälpt oss på vägen. 
Dessutom vill vi rikta ett särskilt tack till våra källor, 
utan deras mod hade inte denna granskning varit möj-
lig.

Har du råkat ut för orättvisor under nollningen eller 
din introduktionstid på LNU? I så fall kan du höra av dig 
till granskning@barometern.se. Du har källskydd och 
möjlighet att vara anonym.

Simon Brostedt,  Jacob Malmgren

Dödsolyckan på Ölands djurpark  

En anställd på Ölands djurpark avled efter att ha stångats av en antilop på söndagen. ”Det är en stor sorg för parken”, 
säger Richard Berglund, vd för Ölands djurpark, dagen efter dödsolyckan.! FOTO:!DAVID WINBERG

FÄRJESTADEN

En djurvårdare på 
Ölands djurpark avled 
efter att ha stångats av 
en elandantilop på 
söndagen.
Richard Berglund, vd 
!ör Ölands djurpark, 
blev själv vittne till 
dödsolyckan.
– Det är en stor sorg !ör 
parken, säger Berg-
lund.

En anställd på Ölands djur-
park avled efter att ha 
stångats av en antilop på 
söndagen. 

Parken hade stängt för 
dagen när olyckan inträf-
fade. 

Det är en märkbart tagen 
Richard Berglund, vd för 
djurparken, som möter 
pressuppbådet strax innan 
lunch på måndagen.

– Det är en stor sorg för 
parken, det är en djurvår-
dare, en kompis som har 
gått bort. Han var erfaren 
och hade varit i parken i 
många år, säger Richard 
Berglund som berättar att 
krissamtalen har avlöst var-
andra under det här första 
dygnet:

– Vi har haft krismöten 

med personalen i går kväll, 
även i dag på morgonen. Vi 
tar fullt ansvar för detta, vi 
kommer göra allt för att det-
ta ska bli bra eller hur man 
nu ska kalla det efter om-
ständigheterna. Vi har pra-
tat med djurparksvänner, 
det är många som har hört 
av sig. Vi har haft kontakt 
med djurparksvärldens för-
eningar och organisationer, 
Svenska kyrkan och vi har 
hjälp av en utbildad psyko-
log, ja…

Richard Berglund blev själv 
vittne till händelsen.

– Djuren hade varit ute på 
en savann, ett stort område, 

där det exempelvis går 
struts, eland och manfår. 
När vi först skulle ta in ze-
bran så var allt lugnt. Jag 
stod på utsidan, han på in-
sidan. Sedan kom det en 
struts, efter det en eland – 
och så blev det inte bra. I 
dagsläget vill jag inte gå 
närmare på händelsen, det 
får polisutredningen visa, 
säger Richard Berglund.
Hur länge har ni haft antilo-
perna i parken?

– De har varit här länge, 
30–40 år, kanske. De tidi-
gare ägarna hade också 
antiloper.

Richard Berglund om hur 
det dagliga jobbet går vida-

re efter olyckan:
– Djuren är prio ett och 

har alltid varit för Ölands 
djurpark men den här 
olyckan går oss inte förbi. 
Och antilopen kan inte hjäl-
pa det här, den är kvar och 
kommer inte att avlivas. 
Om vi sedan kommer ha 
den kvar eller om någon an-
nan djurpark tar över den, 
ja, jag är inte där i dag, säger 
Richard Berglund.

Personen som avled är ut-
ländsk medborgare. Polisen 
hade på måndagseftermid-
dagen fortfarande inte fått 
tag i anhöriga.
Hur lyder brottsrubrice-
ringen så här initialt?

– Det utreds som vållande 
till annans död men det 
finns ingen misstänkt. Det 
är rutinmässigt vid en så-
dan här händelse. Utred-
ningen leds av åklagare hos 
Riksenheten för miljö- och 
arbetsmiljömål, säger Ro-
bert Loeffel, presstalesper-
son vid polisregion Syd.

David Winberg
Text

david.winberg@barometern.se

Djurparkens vd blev 
vittne till dödsolyckan: 
”En stor sorg !ör parken”

Eland är en kraftig antilop och en art i familjen slidhorns-
djur.! FOTO:!JANET MCCONNAUGHEY


