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FÖRAKTFULLT
uttalade sig Janne Josefs-
son i ett samtal på Bok och 
Bibliotek: Jag röstar inte på 
något djävla parti! Avslö-
jande och skrämmande.

DEMOKRATIUTREDNINGEN
har börjat arbeta under ledning 
av Olle Wästberg. Viktigt för 
oss. Nu är det upp till oss inom 
folkbildningen att visa att vi kan 
göra skillnad.

VALDELTAGANDET
ökade vilket vi som demo-
krater kan glädja oss åt. Det 
verkar som om fl er unga 
valde att gå till valurnan. Det 
bådar gott för framtiden.

V
aldammet har lagt sig för den här gången. 
Många i partierna pustar ut samtidigt som 
Löfven, Olsson, Karlsson och allt vad de 
heter runt om i landet river sitt hår för att 
hitta majoriteter som ska bära fram till 

september 2018 när det återigen är examensdags för 
partierna.

För folkbildningen fi nns ingen examensdag och 
existerar inga mandatperioder där kortsiktiga över-
väganden står i fokus. Folkbildningens uppdrag är 
långsiktigt och vår ”examensdag” infaller varje gång 
som en deltagare känner att vår verksamhet har bi-
dragit till att hen har vuxit, tagit nya steg på sin bild-
ningsresa och mött nya människor.

Att folkbildningens uppdrag är långsiktigt är en 
princip som är viktig att dela. Det är i 
långsiktigheten och uthålligheten som vi 
kan och ska göra skillnad.

ETT EXEMPEL: Väldigt få motsätter sig sä-
kert påståendet att klimatfrågan är avgö-
rande för vår framtid. Den berör oss alla, 
ung som gammal, fattig som rik, boende 
i väst- eller östland. Den är universell. 
Trots detta fi ck frågan inte särskilt stort 
utrymme i den svenska valrörelsen. Ett 
fattigdomsbevis kan tyckas men påver-
kar inte i grunden vårt uppdrag som folkbildare. An-
svaret för att bidra till ökad kunskap och insikt samt 
bidra med redskap och mötesplatser för dialog om 
klimatfrågan är lika viktig oavsett dess plats på den 
politiska agendan eller inte.

Ett annat exempel är demokratifrågan i dess hela 
bredd. Sverigedemokraternas framgångar är ett be-
vis för att utanförskapet vuxit. Många upplever sig 
tillhöra en grupp ”som ingen lyssnar på”, ”vi räknas 
inte”. Utanförskapet är så mycket större än bara Ro-
sengård. Unga pojkar från arbetarhem som bor kvar 
på landsbygden upplever att kommunpolitikerna 

inte bryr sig om deras behov. Motståndet mot eta-
blissemanget skapar ett demokratiskt underskott. 
Alla blir inte sverigedemokrater och några kanske 
redan ångrat sitt val och ytterligare några kanske ser 
framför sig att det ”ordnar” sig vid nästa val. Folk-
bildningen har ett uppdrag som bland annat uttrycks 
i det första av statens fyra syften – ”att stödja verk-
samhet som bidrar till att stärka och utveckla demo-
kratin.” Det handlar om allt från att erbjuda mötes-
platser till att driva värdegrundsarbete. 

KLIMATFRÅGAN OCH UTANFÖRSKAPET är två goda exem-
pel på uppgifter där folkbildningen har ett uppdrag 
av långsiktig karaktär och där vi kan göra skillnad så-
väl för individen som när det gäller att lägga grunden 

för att utveckla samhället. Det fi nns fl er. 
För SV med stark lokal förankring och 
många viktiga samverkanspartners såväl 
nationellt som lokalt fi nns stora möjlig-
heter att agera. I grunden fi nns vår vär-
degrund, vårt idéprogram och våra fyra 
prioriteringar.

Vi som folkbil-
dare har anledning 
ställa oss frågan – 
antar vi den utma-
ningen och i så fall 

hur? Det gäller att gå från ord 
och tankar till konkret hand-
ling. Hur vi bidrar 
till det i varda-
gen, avgörs 
lokalt. Bollen 
ligger i våra 
egna händer 
och tiden job-
bar för oss.«

»Sverigede-
mokraternas 
framgångar är 
ett bevis för 
att utanför-
skapet vuxit.»

ANDERS ÖHBERG
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INNEHÅLL””

 4 Sjöbo har fått nog
MÅNGFALD. ”Tillsammans i Sjöbo”, ”Sjöbo mot ra-
sism” – det fi nns en motkraft mot rasism och främ-
lingsfi entlighet i Sjöbo. Anna Johansson och Johan-
na Viberg kämpar för ett mer tolerant Sjöbo.

 14 Bina trivs hos Lina
ENTREPRENÖR 1. Det kommer busslaster med in-
tresserade som vill åka på bisafari hos Lina Norrsell 
på Österlen. Hon är professionell biodlare och har 
utvecklat den gröna näringen. 

 18 Smutsigt vatten blir drickbart
ENTREPRENÖR 2.  Petra Wadström fi ck nej både från 
Almi och Vinnova, som båda ska stötta nya idéer. 
Mon hon gav inte upp – nu används Solvatten, som 
renar orent vatten med hjälp av solen och gör det 
drickbart, över hela världen.  

 22 Gertrud tar priset
PORTRÄTTET. Gertrud Hellbrand får Studieförbun-
det Vuxenskolans författarpris 2014 för romanen 
”Veterinären”. Det är en släktkrönika över fl era de-
cennier där handlingen kretsar kring en hästgård i 
Östergötland.  

 28 Robot i cirkeln
FRAMTIDSCIRKEL. Bli bekant med Hjulius, en robot 
som kan fjärrguida cirkeldeltagare och skolklasser. 
Nordiska akvarellmuseet i Skärhamn introducerar 
tekniken, som redan används på andra håll.

28

144

”Om vi ska visa att vi läser är fysiska böcker, tidskrifter och tidningar mycket synligare 
än läsplattor. Sitt på bussen och läs en bok, ta upp en tidning hos frisören, och låt mor-
gontidningen ligga framme på frukostbordet.”  (Bo Jansson, ordförande i Lärarnas
 Riksförbund, om att högstadieelever inte kan läsa tillräckligt när de börjar årskurs 7.)

BREV OCH SMS
Tipsa gärna om vad som 
händer i din SV-avdel-
ning! Och inte minst - 
tyck till om Impuls, både 
utseende och innehåll. 
Sms:  0708-553081, 
Mejl: impuls@sv.se eller 
mats.nilsson@sv.se

Veteranerna har 
blivit veteraner
» Studieförbundet 
Vuxenskolan (SV) Gävle-
borg i Bollnäs har en stu-
diecirkel som under åren 
blivit unik. Veteranerna 
startade höstens cirkel 
med Majgull Axelssons 
senaste roman ”Jag he-
ter inte Miriam”. Så insla-
get i senaste Impuls om 
Majgull Axelsson kom 
som på beställning!

Veteranerna har de-
ras cirkel kallats sedan 
starten 1988. När cirkeln 
blickar tillbaka på alla de 
ämnen de har läst om 
blir listan lång.

Monika Svedberg
SV Gävleborg

Ingen sållning 
utan bildning 
» I en digital verklighet 
där utbudet av informa-
tion är i det närmaste 
oändligt är behovet av 
att kunna sovra större än 
någonsin. För att kunna 
sålla bland informationen 
krävs en rejäl bildnings-
grund att stå på. Det går 
nämligen inte att tänka 
kritiskt utan kunskaper 
att grunda sin kritik på.

Lars Anders Johansson
Jönköpings-Posten

PETRA WADSTRÖM

9 Tio frågor // Emily Gunnarsson 10 Sverige runt 
13 Krönika Så blev jag entreprenör// Alexandra 
Pascalidou 27 SV på bokmässan 32 Puls 
34 Kryss 35 Noterat 36 Baksidan Det är väl 
ingen konst att läsa // Emma Mattila

DESSUTOM I DETTA NUMMER

»Visionen är att Sol-
vatten ska nå alla de 
miljontals människor 
som inte har tillgång 
till rent vatten.» 18

Veteranerna i Bollnäs, stå-
ende från vänster: Sven 
Lönn, Birgitta Mårtensson 
och Per Lundström. Sit-
tande: Åke Asplind, Sven-
Göran Hägglund och Lilian 
Isaksson.
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RASISM » SJÖBO

Många av Sjöbos invånare har fått nog av rasism 
och rasistiska partier. Ett folkligt motstånd har 
startats. Anna Broström och Jesper Jonsson re-
presenterar Fi i Sjöbo, som deltar i upproret.

Sjöbo gör
uppror mot
rasismen
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Främlingsfi entlighet och rasism präglar 
bilden av Sjöbo. I årets kommunval lade 
nästan en tredjedel av väljarna sin röst 
på antingen Sverigedemokraterna eller 
Sjöbopartiet. Men nu har de som vill ändra 
bilden av samhället organiserat sig.
TEXT SVEN ROSELL FOTO MARTIN LINDEBORG
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RASISM » SJÖBO

D
et är bara några dagar 
kvar till valet. Sjöbos 
långsträckta huvudgata 
är nästan tom tidigt på ef-
termiddagen. Jag räknar 

till fyra pizzerior. En mamma med 
två små barn kommer ut från biblio-
teket. Det tjuter från däcken när en 
stor amerikanare gör en tvär gir in 
på en sidogata en bit bort. På en an-
slagstavla annonseras en baklucke-
loppis kommande lördag. 

IN OCH UT ur Icaaffären går män-
niskor med skramlande kundvagnar. 
Nötta valaffi scher på gräsplanen 
står som en skogsdunge framför af-
fären. Strax ser man att tre partier 
utmärker sig, alla ropar ut samma 
krav. Sverigedemokraterna, Sjöbo-
partiet och nazistiska Svenskarnas 
parti vill alla stoppa fl yktinginvand-
ringen. ”Hjälp oss att stoppa nazis-

men”, lyder protesten på Feminis-
tiskt initiativs plakat i rosa med en 
uppmaning att lägga rösten på par-
tiet i kommunvalet. 

JOHANNA VIBERG NJUTER av sensom-
marsolen tillsammans med en 
kompis knappande på sina mobiler. 
Kompisen vill inte uppge sitt namn. 

– Man skäms över att gå här på 
gatorna. Det har blivit så stort, sä-
ger Johanna och nickar mot valaf-
fi scherna.

Tjejerna, som båda bor i Sjöbo, 
gick ut gymnasiet i våras. När ra-
sism togs upp i skolan handlade det 
enbart om sådant som har hänt för 
länge sedan. Dagens rasism i Sverige 
och Europa berördes knappast alls, 
säger de. De är kritiska mot att det 
är så. 

Tidigare försvarade de sitt Sjöbo 
i mötet med andra människor, men 

nu har de gett upp. De viker undan 
när orten kommer på tal.

– När någon frågar brukar jag 
säga att jag bor i södra Skåne i när-
heten av Ystad, säger Johanna.

MEN DE DISKUTERAR gärna invandring 
med sina kompisar, även de som 
sympatiserar med Sverigedemokra-
terna och Sjöbopartiet. Att disku-
tera är kul, tycker de två tjejerna. 
Svårigheten är bara, förklarar de 
skrattande, att de främlingsfi entliga 
inte har så mycket att komma med. 
De argumenterar inte. 

Johannas kompis har en förkla-
ring till en stor del av de främlings-
fi entligas framgång i Sjöbo.

– Många unga tycker så, men de 
gillar också att det är kontroversi-
ellt. De vill förstärka stämpeln som 
Sjöbo har ännu mer, förklarar hon.

Tjejerna sympatiserar med Face-

Anna Johansson har 
startat Facebook-
gruppen ”Sjöbo mot 
rasism”.

Johanna Viberg or-
kar inte att försvara 
Sjöbo längre. 
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och närvaron av sådan propaganda 
skulle vara negativt för orten, reso-
nerade hon. Protesten innebar att 
stoppa affi schering just vid detta 
tillfälle.

Nazisterna hotade med att leta 
upp känslig information om de per-
soner som skrivit på. Dessa uppgif-
ter skulle användas som underlag 
till en artikel på nätet, hette det. 
”Många är nog intresserade av det”, 
löd hotet. 

– Många reagerade, bland annat 
jag. Jag vill inte att min familj ska 
bli uthängd. Då var det många som 
backade och sa att de inte kommer 
att skriva under. 

EN DEL HADE hunnit skriva på listor-
na, andra inte. Efter hotet stannade 
namninsamlingen upp, folk blev 
rädda helt enkelt. Men listorna läm-
nades in en vecka före marknaden. 

Då begärde nazisterna att få kopior 
på dem men fi ck nej. Kommunen 
ville sekretessbelägga listorna på 
grund av hotet. Efter att ha överkla-
gat fi ck nazisterna ändå rätt och lis-
torna lämnades ut. Kommunen val-
de att förbjuda politisk affi schering 
på marknaden, men nazisterna var 
ändå på plats och delade ut fl ygblad.

– Det är tröttsamt att komma från 
Sjöbo och alltid få höra att ”jaha, då 
är du rasist”. När man inte alls har 
de värderingarna! 

EN GÅNG FICK Anna höra detta av en 
person på en fl ygplats i London. 
Anna har hört om Sjöbos rykte som 
rasismens högborg sedan hon var li-
tet barn. Hon växte upp i Sjöbo och 
har bott här med undantag av fem år 
i Göteborg. 

Människan är inte ond utan går 
att påverka med kunskap, resonerar 

bookgruppen ”Sjöbo mot rasism”. 
En av dem drogs med av en kill-
kompis som är aktiv där. Under året 
har även föreningen Tillsammans i 
Sjöbo bildats i Sjöbo. Antalet med-
lemmar har ökat stadigt och närmar 
sig 300. Tillsammans i Sjöbo ingår i 
nätverket Tillsammansskapet som 
är en politiskt och religiöst obun-
den organisation. 

ANNA JOHANSSON, SOM startade 
”Sjöbo mot rasism”, möter vi ett par 
timmar senare. 

– Det började med EU-valet. Åh 
nej, tänkte jag, nu går det åt fel håll 
igen när jag såg de hemska siffror-
na. Det kan väl inte vara så många 
som har ett sådant hat? Obehagligt!

Hon tog initiativet till en namn-
insamling mot nazisternas planer 
på att affi schera på Sjöbo marknad. 
Marknaden lockar många turister 

»Man skäms över att gå här på gatorna. Det har blivit så 
stort. När någon frågar brukar jag säga att jag bor i södra 
Skåne i närheten av Ystad.»

JOHANNA VIBERG

Sverigedemokra-
terna, Sjöbopartiet 
och nazistiska 
Svenskarnas parti 
gick till val i Sjöbo 
på ett stopp för 
fl yktinginvandring.

»
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RASISM » SJÖBO

hon. Att stå och skrika när rasister 
håller möten får motsatt effekt. Det 
gynnar motståndarna. 

– Många stannar här och får barn 
här. Jag tror att värderingar ofta 
går i släkten. Folk tänker inte alltid 
själva. 

En bidragande orsak till främ-
lingsfi entligheten tror hon också är 
att invandrarna är få i kommunen. 
De som bor här håller en låg profi l, 
ingen vågar sticka ut. Nazisterna 
försökte skrämma Anna och hennes 
meningsfränder till tystnad.

– Jag är inte rädd och jag tycker 
att det är viktigt att inte vara det.

SJÖBOPARTIET ÄR EN rest från den 
ökända folkomröstningen 1988 när 
kommunen med stor majoritet rös-
tade nej till att ta emot fl yktingar. 
Folkomröstningen dominerade 
nyheterna i hela landet under lång 
tid. Den rev upp djupa sår som ald-
rig har läkts helt och hållet, fl era av 
de mest aktiva valde att fl ytta från 
kommunen. 

Resultatet blev även en påmin-
nelse om att nazisterna hade starkt 
stöd i trakten under andra världs-

kriget. Efter folkomröstningen har 
dock Sjöbopartiet gått tillbaka i takt 
med SDs framryckning. 

NÅGRA DAGAR EFTER valet ringer jag 
upp Leili Åhman som var djupt en-
gagerad i kampen emot folkomröst-
ningen för 26 år sedan.

– Det är som en förbannelse, detta 
med främlingsfi entligheten här, sä-
ger hon.

SD gick fram också i Sjöbo och 
fi ck 30 procent av rösterna till riks-
dagen. I kommunvalet fi ck partiet 
drygt 20 procent och Sjöbopartiet 8 
procent. SD är nu näst största parti 
efter moderaterna. De borgerliga 
partierna ser ut att få fortsätta styra 
kommunen med stöd av Sjöbopar-
tiet. Även nazistiska SvP har ett 
fäste i kommunen i och med att par-
tiets ledare fl yttat hit. Partiet fi ck 48 
röster men ingen plats i fullmäktige. 

– Min äldste son brukar fråga mig 
varför jag bor kvar. Då tänker jag på 
varför jag fl yttade hit, på den vackra 
naturen här. Det här är mitt hem. 
Näe, de ska kunna inte jaga mig 
härifrån!

Leili Åhman är glad att unga nu 

tagit vid i arbetet mot främlings-
fi entlighet och rasism. Hon tycker 
att de gör det mer moget genom-
tänkt än vad hon och de som ville 
ha ett ja till fl yktinginvandring 
gjorde 1988.

– Jag hoppas att de ska lyfta fram 
det positiva med invandring. Vilka 
invandrare fi nns i kommunen och 
vad jobbar de med? 

KAMPEN FÖR ETT mer inkluderande 
samhälle fortsätter efter valet. Fe-
ministiskt initiativ hoppas på ett 
hus i Sjöbo där alla som vill se ett 
mer tolerant samhälle kan träffas. 
Det är redan bestämt att det ska 
ordnas en mötesserie om mänskliga 
rättigheter och demokratifrågor. 

– Vi vill jobba vidare. Det fi nns all 
anledning att göra det, säger Anna 
Broström som leder Feministiskt 
initiativ i Sjöbo. 

Hon anser att det är viktigt att 
vara lyhörd och diskutera samhäl-
lets orättvisor i stort med de som 
lagt sina röster på de främlings-
fi entliga partierna. För många av 
deras väljare handlar det om en 
form av proteströstande.«

Kampen för ett 
inkluderande sam-
hälle fortsätter i 
Sjöbo. Feministiskt 
initiativ planerar 
en mötesserie om 
mänskliga rättighe-
ter och demokrati-
frågor.
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» Fakta

TEXT OCH FOTO MATS NILSSON

Funktionshinder i skolan: ”Det borde fi nnas
fl er utbildningar på högre nivå för särskole-
elever. I dag är det stopp efter gymnasiet.”

…till Emily
Gunnarsson

Namn  Emily 
Gunnarsson.
Ålder  33 år.
Bor  Göteborg.
Aktuell  Deltog 
i en paneldebatt 
på Bok- och bib-
lioteksmässan i 
Göteborg om in-
kludering av funk-
tionshindrade i 
skolvardagen. 

1Du är rörelsehindrad – har du fått 
det stöd och den hjälp du behöver i 
skolan?

– Nej! Många elever behöver ex-
tra hjälp av olika orsaker. I grund-
skolan hade jag en elevassistent 
men det var bara ibland. När as-
sistenten inte var med blev jag re-
tad av andra elever. I nian fi ck jag 
kämpa för att slippa gymnastik ef-
tersom jag inte hann byta om innan 
lektionen var slut. Det går inte så 
fort med bara en hand. 

– Det tas för lite hänsyn till att 
eleverna lär sig olika fort och på 
olika sätt. Det handlar också om 
enkla saker jag inte klarar, som att 
ta ned saker från hyllor.
2Hur har din egen skolgång sett ut?

– Jag gick de första sex åren i 
skolan i Gällared och högstadiet i 
Ullared. Jag har alltid gått i så kall-
lade vanliga skolor och inte i sär-
skola. Särskolan ger inte betyg, då 
är det omöjligt att komma vidare 
till högre studier eller att få ett ar-

bete. Jag sökte och kom in på Riks-
gymnasiet i Göteborg som är för 
ungdomar med rörelsehinder. Där 
är det bättre ordnat med elevassis-
tenter för klassen som kan ge stöd 
och hjälp när det behövs. Under-
visningen är mer anpassad för dem 
som går där.

– Det fi nns fyra riksgymnasier i 
Sverige – Göteborg, Kristianstad, 
Stockholm och Umeå.
3Vad läste du på gymnasiet?

– Inriktningen var samhälle och 
natur. Det var många andra ämnen 
också, som media, scengestaltning 
och drama, för att nämna några. 
Jag gick på Riksgymnasiet i fyra år.
4Fick du jobb när du gick ut skolan?

– Nej, jag hamnade mellan sto-
larna, det vill säga bollades mellan 
arbetsförmedlingen och försäk-
ringskassan. Arbetsförmedlingen 
tyckte att jag skulle stå till arbets-
marknadens förfogande men efter-
som jag inte fi ck något arbete fi ck 
jag ingen lön. 

5Har du ett arbete nu? 
– Nej, jag går på daglig verksam-

het och har sysselsättning, bland 
annat som assistent på Studieför-
bundet Vuxenskolan i Göteborg.
6Vad tycker du om det?

– Hela systemet borde göras om 
i grunden. Den som får arbete och 
lön och betalar skatt bidrar till ett 
bättre samhälle. 
7Vad tycker du borde förändras i da-
gens skola ?

– Att klasserna blir mindre och 
att det är fl er lärare. Då får varje 
elev mer tid och det kanske inte 
blir så stimmigt på lektionerna. 
Är det inte lugnt i klassrummet 
kommer de elever som behöver 
mer tid på sig efter ännu mer i 
skolarbetet. 
8Du deltog i en paneldebatt på Bok- 
och biblioteksmässan i Göteborg. 
Då kom det fram ett förslag om att 
utbilda arbetsgivare som vill anställa 
funktonshindrade. Är det ett bra för-
slag?

– Ja, det är väldigt bra. Det fi nns 
redan bra exempel på arbetsgivare 
som anställer funktionshindrade 
och det verkar gå jättebra. Sjuk-
skrivningarna minskar hos den öv-
riga personalen, till exempel.
9Studieförbundet Vuxenskolan har 
startat en eftergymnasial utbildning i 
Örebro – Kulturcollege – för personer 
med intellektuella funktionshinder, 
som har gått särgymnasium. Är det 
bra?

– Ja, det borde fi nnas fl er utbild-
ningar på högre nivå för särsko-
leelever. I dag är det stopp efter 
gymnasiet.
0Har du något förslag till utbild-
ningsministern hur inkluderingen i 
skolan kan bli bättre?

– Ta mer hänsyn till eleven. 
Några lär sig bäst genom att göra 
och höra, andra genom att läsa. Vi 
människor är olika men har ändå 
lika värde.«



10  IMPUL S  NR 6 2014

DET HÄNDER I SV    Sverige RuntSverige Runt

Årets skapardagar ägde 
rum veckan före mid-
sommar i Slöjdhuset i 
Ronneby. Naturen fi ck 
vara en källa till både in-
spiration och skapande.

SKAPANDE. Studieförbun-
det Vuxenskolan (SV) 
Blekinge var värd för 
Skapardagarna. Laila Jo-
hansson, kursansvarig, 
hade till sin hjälp Anne-
Christine Frick, SVs 
Regionförbund i Skåne 
och Maria Hultberg, SV 
Västra Götaland.

– Tack vare gott sam-
arbete med Slöjd i Ble-
kinge och Blekinge läns 
hemslöjd ideella före-
ning lyckades vi skapa 
två härliga dagar med 
mycket inspiration, ska-
pande och glädje, säger 
Laila Johansson.

NISSE STORMLOD, hem-
slöjdskonsulent i Ble-
kinge, tog med alla på 
en resa genom att ut-
forska allt vad björken 
kan ge. Han gav tips om 
hur allt från rötter, bark, 

sav och ved till näver, 
grenar och de yttersta 
löven kan användas. 

Marie-Louise Mimmi 
Nilssons specialitet är 
textila upptåg. Hon be-
rättade på ett inspire-
rande och motiverande 
sätt hur vi kan använda 
naturen i vårt skapande.

UNDER DAGARNA fi ck 
deltagarna lära sig att 
konstruera och brodera 
träd, mosskuddar och 
barrskogsmattor. 

Caroline Johansson

skapade bruksföremål 
och fi na prydnader till 
trädgården med hjälp av 
både levande, färsk, torr 
och uppblött pil. 

Birgitta Olving, Ble-
kinge läns hemslöjds 
ideella förening, eldade 
på under den stora gry-
tan för att färga ullgarn. 
I maj–juni är färgämne-
na i naturen som mest 
intensiva och delta-
garna lärde sig färga ull-
garn i bad med stenlav, 
lus, löv och bark.

Mats Nilsson

2NÄVERTJÄL

Bykunskap
HEMBYGD. ”Lär känna din 
hembygd” heter en stu-
diecirkel som startat i Nä-
vertjäls bygdegård utanför 
Örnsköldsvik.

Ett 20-tal deltagare var 
på plats samt några som 
valt att delta på distans 
eft ersom cirkeln även 
fi nns på nätet. Syft et med 
cirkeln är att lära mer om 
byarna kring Hanabäck-
stjärnen. Ledare för cirkeln 
är Ingrid Andersson och 
Kjell Larsson.

1

4

9

7

5

q

2

0

3

8
w

6

9
ONSDAG

2014

OKTOBERPÅ
GÅNG
I SV

ÖVERTORNEÅ 25 NOV
Minoritetsrättigheter 
för fi nska och meänkieli. 
Debatt kl 18 den 25/11 
Övertorneå folkhögskola, 
26/11 SV Haparanda och 
27/11 Folkets hus, Kalix. 
Arr: Studieförbundet 
Vuxenskolan och Torne-
dalingarnas riksförbund.

3VALDEMARSVIK

250 meter rekordhalsduk
HANTVERK. 250 meter 
halsduk. Det blev resul-
tatet när Studieförbun-
det Vuxenskolans (SV) 
cirkel fi ck den stickade 
halsduken kontrollmätt 
under Östgötadagarna i 
Valdersmarsvik.

SV i Kinna hade det 
tidigare interna SV-
rekordet. 

Halsduken, liksom 
andra handarbeten, vi-
sades under Östgötada-
garna i september i Try-
serums bygdegård.

Nu ska halsduken 
plockas isär och bli fi l-
tar. De ska visas på Val-
dersmarsviks bibliotek 
innan de skänks till be-
hövande.«

Dagar med
skaparlusta

1RONNEBY

Ledaren Marie-Louise Nilsson (till vänster) visar hur man 
trä ett tallbarr för att brodera med.  FOTO: CHARLIE SVENSSON

Här hjälps två deltagare (herr och fru Bergqvist) åt att nys-
ta upp det fi na rosa/röda garnet som de fått fram av ko-
schenill – en liten lus från Sydamerika.    FOTO: CHARLIE SVENSSON

Här är den nya rekordhalsduken i Valdemarsvik – 250 me-
ter lång!
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4STOCKHOLM

SV utbildade teamledare
I fyra dagar utbildade 
Fairtrade Sverige tillsam-
mans med Studieförbun-
det Vuxenskolan (SV) 
Stockholm 18 personer i 
teamledning. Siktet har 
varit inställt på Fairtra-
des kampanjveckor 6–19 
oktober. 

FAIRTRADE. Utbildningen 
genomfördes i SVs lo-
kaler på Kungsholmen 
i Stockholm och sam-
lades engagerade män-

niskor från Luleå i norr 
till Ystad i söder. De fi ck 
lära sig mer om kam-
panjarbete och hur man 
kan samordna aktiviter 
lokalt på sin hemort.

MED BUDSKAPEN Hej då 
Fattigdom, Hej Jäm-
likhet, Hej Lycka och 
Hej Demokrati begav 
sig de blivande team-
ledarna, några klädda i 
banandräkt, i somras till 
Smeduddsbadet i Stock-

holm för att prova på 
kampanjarbete. 

Dagen efter intog 
gänget Kungsträdgår-
den och ”Smaka på 
Stockholm”, där bana-
nerna fi ck möjlighet att 
mingla med både Dogge 
Doggelito, Linda Lam-
penius, Maria Montez-
zani, Staffan Ling och 
Carolina Klüft. 

Alla lät sig fotografe-
ras tillsammans med en 
Fairtrade-banan.

Marie Eliasson
SV STOCKHOLM 

Från vänster: De blivande teamledarna Lena Hedberg, Luleå, och Inga Lena Paulsson, Västerås, tillsammans med Catja Ka-
loudis och Johannes Hartvigson från Fairtrade. 

6VÄXJÖ

Cirklar om valet
MITT VAL. I Växjö anord-
nade Studieförbundet 
Vuxenskolan (SV) ett 
tiotal studiecirklar i Mitt 
val inför valet den 14 
september. Cirklarna 
vände sig till personer 
med intellektuell funk-
tionsnedsättning. Forsk-
ning visar att endast två 
av tio ur den gruppen 
har röstat vid tidigare val.

7ÖSTERSUND

Nyttiga cirklar
ÖPPET HUS. Studiecirkeln 
är bra för hälsan. Och 
ett bra sätt att lära sig 
något nytt. Det konsta-
rerar Janne Hansson, 
slöjdlärare och cirkel-
ledare i Studieförbundet 
Vuxenskolan (SV), som 
var med på Öppet hus i 
Solliden i Östersund.

Slöjd, musik och dans 
var aktiviteter som be-
sökarna kunde prova på.

8VÄSTERÅS

Projekt lockar
REBEL GIRLS. Tjejerna i 
banden By the Way och 
Neverland hade aldrig 
börjat spela i band om 
inte SV-projekt Rebel 
Girls funnits. Nu ska de 
turnera på fritidsgår-
dar för att rekrytera fl er 
musikintresserade tjejer 
mellan 13 och 25 år.

Banden har reput-
rymmen i SVs lokaler på 
Bäckby i Västerås.  

2020
Så många intresserade 
mötte upp när Levande 
landsbygd och Studie-
förbundet Vuxenskolan 
(SV) anordnade en 
svampdag i Bärfendal i 
Bohuslän. Detta trots ett 
ihärdigt regnande. Eva 
Loodh ledde svampda-
gen, som anordnades 
för 15 året. 

5BORÅS

FUB ordnade utekväll på restaurang
Ett 70-tal medlemmar i 
FUB (Förbundet för barn, 
unga och vuxna med ut-
vecklingsstörning) i Bo-
rås, Kinna och Alingsås 
roade sig på en utekväll  
på Brasseriet i Borås.  

NÖJE. Huvudarrangör 
och kvällens DJ var 
Roger Frej på Studie-

förbundet Vuxenskolan 
(SV) som tidigare har 
ordnat tillställningar åt 
FUB på Militärpalatset 
och Parkhallen. 

– Jag har funderat på 
varför man inte gör eve-
nemang i centrala Borås 
för funktionshindrade. 
Jag tycker att de har lika 
stor rätt som du och jag 

att gå ut och äta god mat 
och lyssna på musik, sä-
ger Roger Frej.  

Hans vill återkomma 
med liknande evene-
mang och hoppas att 
fl er restauranger ställer 
upp. Det har redan bli-
vit napp, ett nytt evene-
mang planeras till mit-
ten av november.« 

9

Före detta friidrottsstjär-
nan Carolina Klüft, till vän-
ster, åt banan.

Ett 70-tal funktionshind-
rade hade en helkväll på 
Brasseriet i Borås.
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Knappt en månad före 
valet, den 19 augusti, be-
sökte deltagare från två 
av Studieförbundet Vux-
enskolans (SV) valcirklar 
Stockholms stadshus. 

VALKUNSKAP. Under vå-
ren har SV Stockholm 
haft två valcirklar för 
personer med intellek-
tuell funktionsnedsätt-
ning med Karin Levan-
der som cirkelledare. 

En av höjdpunkterna 
var att besöka Stock-
holms stadshus och få 
ställa frågor till kom-
munstyrelsens ordfö-
rande Ann-Katrin Ås-
lund (FP).

Hon hade även besökt 
valcirklarna i maj och 
fått se och höra hur cir-
keln har arbetat.

– Cirkeldeltagarna 
var väl förberedda både 
när vi besökte stadshu-
set och när vi hade be-
sök av Ann-Katrin, be-
rättar Karin Levander.

– Cirkeln kommer 
också att fortsätta efter 
valet. Nu har många bli-
vit intresserade av po-
litik och följer med vad 
som skrivs och sägs.

CIRKLARNA STARTADE i 
början av året och har 
haft sju träffar vardera. 
Bland annat har de an-
vänt SVs material Mitt 
val men också utgått 
från egna erfarenheter 
från boende, skola, vård, 
omsorg och kollektiv-
trafi k. 

Deltagarna verkar 
eniga om vad som varit 

roligast: Att producera 
egna affi scher och pro-
pagandamaterial för 
partiet Drömpartiet 
med huvudparollen En 
extra hand.   

– Det kom fram i dis-
kussionerna att det som 
behövs för personer 
med något funktions-
hinder är att få en extra 
hand  i skolan och över-
allt i samhället, säger 
Karin Levander.  

Mats Nilsson

Valcirklar på 
stadshuset

0STOCKHOLM

Valcirklarna fortsätter ef-
ter valet.

”En extra hand” är fortfa-
rande aktuellt.

HALLÅ,
Anna-Lena 
Thornberg, projekt-
ledare SV Kultur-
college i Örebro…

◗ En ny utbildningsform 
i Studieförbundet Vux-
enskolan (SV) öppnar 
dörrar för personer med 
intellektuell funktions-
nedsättning. Varför be-
hövs den?

– Behovet är stort 
av en anpassad alter-
nativ utbildning efter 
gymnasiet för perso-
ner med intellektuell 
funktionsnedsättning. 
Efter en förstudie blev 
behovet bara tydligare. 
I höst uppfylldes be-
hovet i Örebro med 
hjälp av projektet SV 
Kulturcollege på Stu-
dieförbundet Vuxen-
skolan.
◗ Hur lång är utbild-
ningen?

– De två år som  är 
kvar av det treåriga 
projektet, som fi nan-
sieras av Arvsfonden,  
kommer att fyllas av 
utbildningen. Målet är 
att förbereda eleverna 
för vidare studier eller 
arbete.
◗ Hur många har sökt?

– Att behovet fi nns 
märkte vi 

tydligt när 
vi skulle 
rekrytera 
elever i 

våras. Vi 
hade 19 sökan-

den med stort intresse 
för utbildningen och 
tio elever fi ck chansen 
att börja nu i höst. 

– Eftersom utbudet 
för vår målgrupp är 
mycket begränsad har 
många sett vår utbild-
ning som ett bra alter-
nativ till daglig verk-
samhet.« 

w

Sista helgen i augusti 
bjöd på ett strålande 
väder och gav många 
möjligheter att uppleva 
konst, slöjd och hantverk 
i fl era av kommunerna i 
Västerbottens län. 

KONST/HANTVERK. Ett 
50-tal lokala konstnärer, 
slöjdare och hantver-
kare i Vindeln, Vännäs, 
Bjurholm och Nord-
malings kommuner 
samt Örträskbygden 
deltog som utställare i 
årets Konst- och hant-
verksrunda.  

Det fanns 26 olika 
besöksmål med prov på 
bland annat måleri, foto, 

textila tekniker, metall 
och träslöjd, glas och 
keramik.

På en del platser 

visades traditionellt 
hantverk och dekora-
tionsmåleri och fl ertalet 
hade kryddat utställ-

ningen med servering 
av nybakt bröd från ba-
garstugan. 

På andra platser var 
det samverkan med 
lokala föreningar och 
and ra kulturutövare.  
Ett exempel är skapan-
de konst på Hällnäs före 
detta station där man 
öppnade utställningar 
över Hällnäs historia.     

KONST- OCH hantverks-
rundan var i de fl esta 
fall ett samarbete med 
kommunbiblioteken och 
Studieförbundet Vuxen-
skolan (SV) i de delta-
gande kommunerna.

Ewa Bergh 

På Hällnäs Station bjöd Lligo Matson in publiken till ska-
pande konst, här tillsammans med servitriserna  Märtha 
Jonsson och Siv Mikaelsson.

qHÄLLNÄS

Konst, slöjd och hantverk lockade många besökare
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Jag fi ck en kick av 
att bli entreprenör

KrönikaKrönika …OM ATT VÅGA STARTA EGET

Alexandra Pascalidou är journalist, författare,
bloggare och programledare.

ALEXANDRA
PASCALIDOU

 D
et var nöden som drev in mig i 
entreprenörskapet. Jag har var-
ken skomakare eller butiksägare 
i släkten. Några entreprenörs-
gener fi nns inte nedärvda i den 

här kroppen. Det var stängda dörrar och 
återvändsgränder som förde mig till det 
egna företagandets förtjusande frihet. 
Utan dikterade villkor eller stämpelkort, 
utan oändliga personalmöten och utveck-
lingssamtal hos chefen. 

Plötsligt stod jag i färd med att skriva 
mitt eget livsmanus, staka ut min egen väg 
och sätta upp mina egna mål. Nu kunde 
jag följa mina drömmar utan att ödsla min 
värdefulla tid på trista trivselregler i fi ka-
rummen. 

Efter det att beväpnade nazister stått 
utanför min hemdörr när jag var program-
ledare för det mångkulturella magasinet 
”Mosaik” i SVT försattes jag i karantän av 
min arbetsgivare. Plötsligt blev min fasta 
tjänst ett fängelse. Kraft, kreativitet och 
kompetens som inte får utlopp förvandlas 
lätt till frustration. 

”Man ska inte så där ingenting kan 
växa”, brukade min mormor säga. Jag tog 
henne på orden. Så satte jag mig på ett fl yg 
till Sydamerika där jag i tre månader puss-
lade ihop skärvorna från mitt forna jag 
och väckte liv i lusten och nyfi kenheten.

RESAN RESULTERADE I min första självbio-
grafi ska bok, ”Bortom mammas gata”, 
som hyllades av recensenterna. Det blev 
startskottet som fi ck mig att inse att mina 
nackdelar egentligen var mina främsta 
fördelar. Det som talade emot mig – in-
vandrare, kvinna, arbetarklassbarn och 
fattig förortsunge – blev plötsligt mina 

styrkor. Att bli sin egen handlar primärt 
om att börja se sina egenskaper som fram-
gångsfaktorer. För första gången såg jag 
att allt som gjorde mig till en udda fågel i 
medielandskapet i själva verket var mina 
konkurrensfördelar. 

Inspirerad av min kampsport och med 
en jävlar-anamma-attityd döpte jag företa-
get till Frontkick. Det är en spark framåt, 
uppåt som träffar motståndaren mitt i so-
lar plexus. Det var det jag ville med min 

verksamhet. Den skulle kännas. Men jag 
ville inte slå mina motståndare knockout. 
Det var egentligen bara deras hjärtan jag 
ville åt. 

SOM EN MASKROS sprängde jag genom as-
falten och gjorde det jag älskar mest – jag 
skrev, jag talade, intervjuade, rapporte-
rade och modererade. Svårast var att ta 
betalt för allt det roliga. Att värdera sin 
egen insats i pengar och sälja sig själv är 
en utmaning för självkänslan. 

Att starta bolag är ingen one-night-
stand. Det är att ingå ett äktenskap i nöd 
och lust. Vänta dig både bittra vintrar och 
kvittrande sommardagar. Att starta eget 
är som att få barn. Processen eller gros-
sessen är fylld av förhoppningar och för-
väntningar. Kreativitetskrämpor och pre-
stationsångest. Sömnlösa nätter när tan-
karna kretsar kring namnval, affärsplan 
och momsredovisningar. När det frö du 
sått börjar blomma och när du kan skörda 
frukten av dina mödor och pusselbitarna 
börjar falla på plats kommer det förlösan-
de lyckoruset. 

MEST AV ALLT kräver en-
treprenörskapet mod. 
Vi måste våga oss in i 
ringen. Skaffa dig 
slipade sparring-
partners, studera 
dina motståndare 
och konkurrenter, 
samla dina suppor-
terskaror, mobilisera 
dina kreativa kluster och 
vässa dina vapen. Matchen kan 
börja och du kan vinna den.«

r en-
mod. 

n i 

-
ra 
er och

Matchen kan
inna den.«
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Det surrar av bin som fl yger in och ut i raden av bikupor. Övervintringen står 
för dörren och det gäller att samla så mycket pollen och nektar det bara går. 
Fascinerat följer en grupp seniorer arbetet. Det är bisafari hos Lina Norrsell, 
en professionell biodlare av den nya stammen.
TEXT LISA ISING FOTO SOPHIA CALLMER

V
i är mitt ute på vischan 
mellan Simrishamn och 
Sjöbo – och hade det inte 
varit för idén att arrange-
ra safari hade kuporna 

ute på ett gärde nog passerat obe-
märkta. Men nu drar de busslaster 
av vetgiriga. Lina Norrsell berättar 
om bina som snart ska formera sig 
till ett klot inne i kupan. Att det är 
så de håller värmen under vintern; 
med den värdefulla drottningen i 

mitten och övriga bin som turas om 
att ta de kallaste ytterplatserna.

– Men det är ju helt fantastiskt! 
utbrister en av åhörarna och får 
medhåll av de andra.

FRÅGORNA AVLÖSER VARANDRA: Är det 
sant att bina kan kommunicera med 
vingarna? Hur ser man skillnad på 
drönare och arbetsbin? Känner de 
igen henne? 

Lina svarar och undervisar om 

livet i bisamhället. I en demonstra-
tionskupa får deltagarna i uppgift 
att hitta drottningen bakom en glas-
ruta och tillbaka på gården får de 
lära sig hur honungen slungas och 
silas och tappas på burk. Sedan är 
det efterlängtad avsmakning av fem 
sorters honung och möjlighet till 
shopping i gårdsbutiken. 

Innan bussen bär iväg till nästa 
mål på seniorernas dagordning 
uppmanar Lina dem att spara lite »

Safari med
bidrottningen

Den ekologiska honungen… ….är ett gemensamt arbete… …mellan Lina Norrsell och hennes bin. Det 
är därför den inte heter Linas Honung – 
utan Linas och Binas.
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Besökarna fl ockas 
kring demonstra-
tionskupans  glas. 
Med lite tur syns 
drottningen där.
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ogräs i sina trädgårdar. För binas 
skull.

För henne är honungen ett helt 
koncept och hon vill ha nära kon-
takt med sina kunder. Produktionen 
är ekologisk och görs utifrån binas 
behov. Exempelvis får de behålla en 
del av sin honung och slipper över-
leva vintern på enbart ersättnings-
socker.

SAMTIDIGT VILL GÅRDSFÖRETAGET Li-
nas och Binas sprida kunskap om 
de livsviktiga bina som hamnat i 
nyhetsfokus, nu när de hotas av 
miljögifter och effektiva storjord-
bruk. Enligt Jordbruksverkets siff-
ror kan det bli kritiskt. En tredjedel 
av världens mat sägs nämligen vara 
beroende av pollinerande insek-
ter – och 85 procent av dem är ho-
nungsbin.

– De är så små men så viktiga. Det 
är ett budskap jag vill förmedla, sä-
ger hon. 

Likt många av de nya livsmedels-
entreprenörerna på landsbygden vill 
Lina förbli småskalig och personlig. 
De senaste årens trend med närpro-
ducerat och hållbart har gett henne 
rätt och vind i seglen. Men någon 
uppblossande modefl uga är det inte 
fråga om. Långt därifrån. 

REDAN I 20-ÅRSÅLDERN ärvde hon sina 
första kupor, av pappan till en gam-
mal pojkvän. Intresset växte och 
snart blev det fl er kupor. Vid det här 
laget har hon hunnit fylla 31 och kan 
titulera sig yrkesbiodlare med ge-
sällbrev och hundratalet bisamhäl-
len i skogarna innanför Österlen-
kusten. Fyra gånger per säsong 
skördas honungen och i sortimentet 
fi nns bland annat sortäkta varian-
ter som vitklöver- och lindbloms-
honung. Allt är ekologiskt, vilket 
ställer särskilda krav på sjukdoms-
bekämpning och hantering.

HOBBYNIVÅN LÄMNADE HON i ett slag 
när hon påbörjade den tvååriga ut-
bildningen på yrkeshögskolan för 
biodling för fem år sedan. Sveriges 
enda. Då låg den i Dalarna men nu 
har den fl yttat till Skåne. 

– Det var en jättebra utbildning 
där vi både fi ck lära mer om biod-
ling och sådant som marknadsföring 
och bokföring. Det räcker inte att 
bara vara intresserad av bin och ho-
nung, det är mycket mera som ska 
till om man ska överleva i en så pass 
liten nisch.

Parallellt med utbildningen star-
tade Lina sitt företag och samtidigt 

blev hon erbjuden arrendet till en 
ekologisk äppelodling i Kivik. På 
det viset har företagsidén blivit ett 
komplett koncept: bin, pollinering, 
honung, frukt – och ekologisk äp-
pelmust. Det blir som ett eget eko-
system.

ETT STARTBIDRAG PÅ 200 000 kronor 
kunde hon få av Jordbruksverket, 
som bland annat har till uppgift att 
stötta de gröna näringarna. Villko-
ret är att man är under 40 år och 
att man har en hållbar affärsplan. 
Därifrån har hon även kunnat söka 
medel som täcker en tredjedel av in-
vesteringskostnaderna.

– För övrigt har jag velat växa 
långsamt och ta det lugnt med nya 
investeringar. Det svåraste i början 
är balansen mellan tillgång och ef-

terfrågan. Man kan ju inte skaffa sig 
fl er kunder än man har kapacitet 
till. Det är ingen mening med fl er 
kunder om inte honungen räcker.

MEN DET ÄR inte bara ekonomiskt 
stöd som räknas. Länets Hushåll-
ningssällskap har bidragit med vär-
defull rådgivning och även Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU) har 
spelat en avgörande roll. SLU driver 
ett centrum för innovativa drycker 
några mil norrut och erbjuder plats 
i en pilothall för entreprenörer som 
vill testa fram nya drycker. Tack 
vare samarbetet producerar Linas 
och Binas numera inte bara äppel-
must, utan även drycker av rabar-
ber, svarta vinbär och fl äderblom-
mor.

Att samverka och att nätverka 

Lina skördar ho-
nung fl era gånger 
varje sommar. En 
kupa kan ge upp 50 
kilo honung på en 
säsong.

»De är så 
små men så 
viktiga.»

D ä å
LINA NORRSELL



NR 6 2014   IMPUL S   17

producera småskaligt och sälja di-
rekt till kunderna, dels på väl valda 
ställen som Bondens marknad i 
Malmö, dels höstens äppelmark-
nad i Kivik och julmarknader. Men 
hon säljer också via olika gårdsbu-
tiker runt om i Skåne och den egna 
hemsidan. Numera har hon även 
återförsäljare bland ekobutiker 
och medvetna kaféer i Malmö och 
Stockholm.

– Många av mina kunder fi nns 
bland storstädernas barnfamiljer 
och ekointresserade. 

TANKEN MED BISAFARIN är att locka ut 
storstadsborna till landet och göra 
honungen till en helhetsupplevelse. 
På en dörr hänger fortfarande af-
fi schen från förra höstens eko runda 
som lockade många att besöka bi-

kuporna och rulla egna vaxljus. En 
annan gång var det fi lmvisning, den 
prisbelönta dokumentärfi lmen ”Inte 
bara honung”, om den hotande bi-
döden i världen.

– Vi funderar på att öppna ett 
honungskafé och det fi nns de som 
hyr ut bikupor till företag. Operan i 
Stockholm har till exempel sådana 
bikupor på sitt tak. Det fi nns så 
mycket kul man kan göra, men just 
nu har jag inte plats för mer i mitt 
liv.

STÖRSTA JOBBET ÄR trots allt att ta 
hand om honungen och hösten är 
en kritisk tid. De bin som föds i 
augusti–september är de som ska 
överleva vintern. Då krävs ett starkt 
bisamhälle med många friska bin 
och massor av mat.«

tycker Lina är viktigt, särskilt i bör-
jan när man är ny.

– Det ger mycket att lära av andra, 
allt går inte att läsa sig till i böcker.

ETT VIKTIGT SAMARBETE har hon fak-
tiskt hittat i sin egen mamma Eva 
som drivit en annan gårdsbutik i 
fl era år. De båda slog sina påsar 
ihop förra året, vilket innebär att 
sortimentet nu utökats med mar-
melader och chutneys.

– Det har många fördelar att vara 
fl er än en. Vi täcker upp för varandra 
när det kommer stora arbetstoppar 
under säsongen. Då är det mer jobb 
än en person klarar. Särskilt i år när 
jag fi ck barn – mitt i honungsskör-
den, säger Lina med lilla dottern Iris 
i famnen, blott fem veckor gammal.

Trots det vill hon fortsätta att 

Tack vare bisafarin 
lockar kuporna på 
ett gärde busslaster 
av vetgiriga som vill 
veta mer om de vär-
defulla pollinerarna.

»Vi funde-
rar på att 
öppna ett 
honungs-
kafé.»

Vi f d
LINA NORRSELL
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»

VATTEN-
TRICKET
Smutsigt vatten blir drickbart 
efter ett par timmar i solen

S
olvatten är namnet på 
plastdunken som gör 
förorenat vatten rent, en-
dast med hjälp av värme 
och UV-strålning. Den 

används idag av runt 100 000 männ-
iskor i världen runt.

När USAs president Barack Oba-
ma var på besök i Stockholm 2013 
var upphovskvinnan Petra Wad-
ström en av få företagare som fi ck 
träffa honom.

I en bokhylla på Solvattens an-
språkslösa kontor på Roslagsgatan i 
Stockholm står ett inramat fotografi  
föreställande Barack Obama, Petra 
och Petras äldste son David, när de 
håller i en Solvattendunk.

Även om Solvatten har vunnit 
prestigefyllda utmärkelser som Pol-
hemspriset (Sveriges äldsta tekniska 
utmärkelse), Nordiska rådets miljö-
pris och The International Green 
Award, är staben modest. De är to-
talt sex heltidsanställda, varav två är 

Petras söner David, marknadschef, 
och Oliwer, försäljare och projekt-
ledare. Visst skulle det vara bra om 
de var ännu fl er, menar Petra, men 
under många år slogs hon helt en-
sam för att förverkliga idén om den 
svarta dunken. 

– Jag har ofta känt att jag måste 
överbevisa mig, dels för att jag är 
tjej i en mansdominerad värld, dels 
för att jag inte är docent eller har 
någon universitetstitel. Nu blir jag 
inbjuden till alla möjliga fi na före-
drag, men så var det inte i början.

PETRA WADSTRÖM VÄXTE upp på Gär-
det i Stockholm med en mamma 
som var konstnär och en pappa som 
var revisor. På gymnasiet läste hon 
naturinriktning och fi ck efter stu-
denten ett jobb som forskningsas-
sistent inom biokemi på Karolins-
ka institutet och därefter i Basel i 
Schweiz. 

– Jag har alltid brottats mellan 

det konstnärliga och naturveten-
skapliga. Jag såg på min mamma 
och syster att det inte är helt lätt att 
klara sig som konstnär. Men jag gick 
på konstskola på kvällarna när jag 
bodde i Basel. Både konst och forsk-
ning handlar om att våga se saker 
från en annan vinkel och att inte ta 
någonting för givet.

Tillbaka i Stockholm köpte hon 
och hennes man Carl en gård i 
Åkersberga. I mitten av 90-talet 
fl yttade hela familjen till Sidney i 
Australien där fröet till Solvatten 
såddes.

I Australien fl ödade solen, men 
man tog inte till vara på energin. 

NÄR FAMILJEN EFTER några år åter-
vände till Åkersberga formulerade 
Petra tanken om en dunk som ge-
nom solenergi skulle kunna rena 
förorenat vatten. 

Hon byggde modeller i olika ma-
terial och studerade hur de skilde 

En svart plastdunk fylld med förorenat vatten ställs i solen 
och några timmar senare är vattnet drickbart.
Solvatten heter konstruktionen som har underlättat livet 
för hundratusen fattiga. Men resan dit har inneburit stora 
mängder tid och tålamod för uppfi nnaren Petra Wadström.
TEXT LOUISE FAUVELLE
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Solvattnet kan bli upp till 75 grader. Många 
sparar det varma vattnet i stora termosar,  
vilket innebär att familjerna får varmt vatten 
att tvätta sig i och att koktider vid matlag-
ning förkortas. 

Familjer i åtta u-länder har i dag tillgång till 

Solvatten.
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För dig 
som vill  bli 

professionell 
biodlare 
och driva 

eget företag.

ENTREPRENÖRER » RENT VATTEN

sig åt när de exponerades för olika 
temperaturer. För att ta reda på 
bärigheten i sin idé bestämde sig 
Petra för att ta med ritningarna till 
en patentingenjör. Utöver Solvatten 
hade hon vid det laget även ritat på 
ett ”bröstbandage” för kvinnor som 
opererats för bröstcancer samt en 
speciell snodd som man sätter på 
väskan för att försvåra för fi cktjuvar 
(den senare köptes in av Designtor-
get i början på 00-talet). 

– Jag frågade honom om han 
trodde att jag skulle kunna få någon 
form av designskydd för mina idéer. 
Han sågade mig totalt. Men när nå-
gon säger till mig att det inte går blir 
jag sporrad, säger Petra och ler.

I STÄLLET TOG HON sina innovationer 
till Almi, som ger rådgivning och 
riskkapital till affärsidéer. De tyckte 
att Solvatten lät spännande men för 
komplicerat och rådde henne att 
satsa på bröstbandaget i stället. Hon 
fi ck lån från Almi, patent och bör-
jade sälja bandaget till olika sjukhus. 

Solvatten, som hon också hade be-
viljats patent för, lades på is en tid, 
men 2002 bestämde hon sig för att 
idén var för bra för att släppa. Den-
na gång fi ck hon dock gå till familj 
och vänner för att låna pengar. Både 
Almi och Vinnova – Sveriges inno-
vationsmyndighet – sade nej. 

– Det kändes förstås jobbigt att 
behöva låna från sina nära. Sådant 
är inte kul. Men om man inte är en 
del av ett universitet är det svårt att 
få kapital. Det är synd. Jag tror att 
mycket nytänkande kommer utan-
för institutionerna.

BOLAGET SOLVATTEN AB registrerades 
2006. I stället för Almi och Vinnova 
fi ck Petra stöd från individer. Hon 
fann en välvillig affärsängel som 
tyckte om idén och gick in som en 
långsiktig investerare.

Petra reste till bland annat Ne-
pal, Kenya och Tanzania där hon, 
tillsammans med lokala forsknings-
team, undersökte hur dunkarna 
fungerade i olika temperaturer, med 
olika smutsigt vatten och på olika 
höjder. 

På plats ställde de också frågor 
till lokalborna för att ta reda på 
hur de använde vatten och vad de 
hade för preferenser när det kom 
till sådant som dunkens storlek och 
utformning. Tack vare en kvinna på 
UN-Habitat i Nairobi som trodde på 
Petra fi ck hon ett välbehövt stöd i 
en större organisation. Överlag har 
det dock inte varit helt lätt att få till 
samarbeten med FN, säger Petra.

– Det spelar ingen roll om det 
fi nns starka bevis för att du har en 
uppfi nning som kan hjälpa många 
fattiga människor. Bara att presen-
tera sin idé för FNs uppköpare kan 
kosta 20 000 kronor. I dag är vi god-
kända för FNs upphandlingssystem, 
men de har ännu inte gjort någon 
beställning. 

NÄR DET KOMMER till biståndsorga-
nisationer är det många som redan 
har sina insamlingar och lösningar 
på problem och är inte intresserade 
av något nytt, upplever Petra. Vissa 
har också uttryckt att de tycker att 
Solvatten är för dyr (740 kronor 
styck).

– Det förstår inte jag. Varför ska 

fattiga människor ha billiga produk-
ter? Då tänker man inte långsiktigt. 
En Solvatten har en livslängd på 
minst sju år, förmodligen tio till 
femton år, säger Petra.

DUNKEN, SOM DEN ser ut i dag, produ-
cerades för första gången 2011 i fa-
briken i Skåne. Unikt med Solvatten 
jämfört med andra vattenrenings-
tekniker, som klorin och fi lter, är att 
vattnet värms upp. Det kan bli upp 
till 75 grader, vilket innebär att fa-
miljerna får varmt vatten att tvätta 
sig i och att koktider vid matlagning 
förkortas. 

– Det sparar tid och pengar för 
användarna, men är även bra för 
miljön eftersom användningen av 
ved och kol minskar. Det här var 
något som vi inte tänkte på i början. 
Då var jag bara inställd på att skapa 
rent dricksvatten, säger Petra.

En av Solvattens kunder är svens-
ka storföretag som köper Solvatten 
till fattiga områden som ett steg 
i företagets klimatkompensation 
och CSR-arbete – i stället för att 
exempelvis plantera träd. Solvatten 
säljer också sina dunkar direkt till 
lokala företag, som sockerrörsbolag 
och plantageägare i de aktuella län-
derna. Arbetsgivarna förlorar stora 
pengar på att deras anställda måste 
sjukskriva sig på grund av vattenre-
laterade sjukdomar – och att ge sina 
anställda en Solvattendunk blir där-
med en investering. 

MEN SOLVATTEN HAR också skänkt 
dunkar till fl yktinglägret Kakuma i 
västra Kenya, med stöd från välgö-
renhetspengar. På så sätt står Sol-
vatten på två ben: ett som genererar 
pengar och ett som bygger på fi lan-
tropi. Det senaste året har Solvatten 
grundat en stiftelse som ska sköta 
den senare biten.

– Vi går inte runt ekonomiskt än. 
Viktigast för oss har varit att betala 
ut löner till alla anställda. Jag tog 
ut min första lön först efter fl era år. 
Det är svårt att driva företag som 
bygger på att göra gott, snarare än 
på att generera vinster till aktie-
ägarna. Man känner alltid lite press 
på sig att leverera både till dem som 
verkligen behöver Solvatten och till 
dem som vågat satsa på idén.
◗ Vad är din vision för Solvatten?

– Jag hoppas att jag framöver kan 
lämna över vd-skapet så att jag kan 
jobba mer med utveckling, utbild-
ning och stiftelsen. Visionen är att 
nå alla de miljontals människor som 
inte har tillgång till rent vatten.«

Solvattendunkarna trivs bra vid växlande molnighet.

Solvatten  är en 
svart plastdunk 
som renar och 
värmer vatten 
med hjälp av sol-
ljus. Dunken ställs i 
solen och expone-
ras för värme och 
UV-strålar vilka till-
sammans med ett 
inbyggt fi lter renar 
förorenat vatten. 
Eft er två-sex  tim-
mar  är vattnet fritt 
från bakterier som 
orsakar diarrésjuk-
domar. En indikator 
talar om när vatt-
net är säkert att 
använda. 
Solvatten  kan 
användas vid väx-
lande molnighet, 
men inte vid tunga 
moln och regn. 
Varje dunk rymmer 
elva liter vatten och 
kan användas fl era 
gånger per dag. 
Solvatten  samar-
betar med organi-
sationer som UN-
Habitat, Svenska 
kyrkan och WWF, 
och dunkarna an-
vänds av männ-
iskor i Haiti, Kenya, 
Uganda, Tanzania, 
Mali, Pakistan, In-
dien och Nepal.
 Källa: Solvatten

Solvatten        » 

780 miljoner 
människor  saknar 
tillgång på rent vat-
ten – nästan en 
tiondel av världens 
befolkning. Varje 
dag dör 1 400 barn 
under fem år i di-
arrésjukdomar på 
grund av smutsigt 
vatten, brist på 
toaletter och dålig 
kunskap om hy-
gien. Källa: Unicef

Sanitet     » 



NR 6 2014   IMPUL S   21

 

Ett lån för alla konjunkturer!
Med vårt Medlemslån kan du som medlem i facket förverkliga dina planer och känna dig trygg som 
låntagare. Du kan låna mellan 30 000 – 300 000 kr utan krav på säkerhet, räntan är låg* och inga  
avgifter tillkommer. I lånet ingår försäkringen liv och betalskydd utan extra kostnad, det innebär  
att vi kan erbjuda dig en extra trygghet om det oförutsedda händer.

Läs mer på swedbank.se/medlemslan

* effektiv ränta 5,48 % september 2014

Petra Wadström besöker en by i Mali.
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Säker i sadeln
Gertrud Hellbrand får

Studieförbundet Vuxenskolans
författarpris för ”Veterinären”



24  IMPUL S  NR 6 2014

PORTRÄTTET » GERTRUD HELLBRAND

E
fter två kortromaner – ”Vinthunden” (2004) 
och ”Scenario X” (2008) – ville Gertrud Hell-
brand ge sig i kast med ett romanbygge där hon 
inte skulle skala av och förkorta i texten. I ”Ve-
terinären” får beskrivningar av människor och 

miljöer ta plats. Likaså hur de tänker. Läsaren kommer 
nära karaktärerna och deras tillkortakommanden. Ing-
en är hjälte, ingen är helt misslyckad – allt känns som 
en beskrivning av personer vi träffar dagligen. 

Att träffa alla dess mer eller mindre vardagliga 
människor blir ändå spännande – eller kanske just där-
för att de är som du eller jag. Det saknas inte dramatik. 
Det är dessutom synnerligen välformulerat. 

– Att skriva en roman om en släkt och följa den ge-
nom fem årtionden är som att komponera musik, säger 
Gertrud Hellbrand, som bor med man och två barn i 
lantlig miljö på Vikbolandet, inte långt ifrån där hon 
växte upp och hade sin egen första ponny.

Vikbolandet har i romanen fått namnet Småsjölan-
det.

EFTER DE TVÅ första sparsmakade romanerna, där läsa-
ren får fylla i luckorna själv, tänkte Gertrud Hellbrand: 
Vad är det svåraste jag kan göra just nu? Jag kan kon-
centrera en text, nu vill jag fortsätta att skriva utan att 
runda av.

– Konsten är att ändå få stuns i texten i ett roman-
bygge om en släkt genom fl era generationer. Jag har en 
tid tänkt att skriva om en värld där mycket handlar om 
hästar och hästfolk, som många kan relatera till. 

– Formmässigt hittade jag ett motstånd. Det får inte 
vara för lätt. Det fi nns hela tiden en risk som författare 
att slå sig till ro, att fortsätta på den väg som jag som 
författare behärskar.  

Även om några av personerna i ”Veterinären” har 
hämtat drag från människor som har funnits i verk-
ligheten har Gertrud Hellbrand hämtat karaktärsdrag 
från andra personer och lagt till sådant som hon har läst 
eller hört någon prata om. En del har hon hämtat från 
sitt eget liv. Att bo i kollektiv, till exempel, som Gertrud 
Hellbrand gjorde under studietiden i Stockholm.

– Att skriva en roman är inte samma sak som att 
skriva en dokumentär och följa en person genom livet. 

Här blir det en komposition där jag vill komma in i hu-
vudet på fl era personer. Med alla samlade intryck från 
olika håll blir det till slut fi ktion. 

När Bengt var tillsammans med Lucille glömde han 
det förgångna. Han var ett oskrivet blad. Med högburet 
huvud och utan att vända sig om steg han in på galopp-
banans läktare. Ändå rörde de inte vid varandra. Hans 
arm landade fl yktig kring hennes skuldror. Hennes hand 
lade sig vänskapligt på hans arm.

LUCILLE ÄR DEN starka kvinnan som styr och ställer på 
hästgården. Maken Bengt som hon träffat i ungdoms-
åren ger upp sin egen karriär och blir auktionsförrät-
tare och konsthandlare, som sin svärfar Artur.

– I mina tidigare romaner har jag utforskat makt och 
relationer. I ”Veterinären” har jag fått nysta i vad ett 
äktenskap egentligen är. Det är krafter som krockar 
och möts. Bengt möter naturkraften Lucille. Deras re-
lation formar också barnen. Det blir tydligt när man 
ser tillbaka med facit i hand. 

Kristin, en av Bengt och Lucilles två döttrar, åter-
vänder till sin barndomstrakt för att göra ett radiore-
portage. Där fi nns också Lucilles föräldrar Artur och 
Inez. 

För att friska upp kunskaperna om ridning och häst-
sport bläddrade Gertrud Hellbrand igenom ett stort 
antal gamla årgångar av tidningen Ridsport, som hen-
nes mamma sparat. I romanen har alla ston påhittade 
namn medan avelshingstarna har funnits på riktigt och 
har verkliga namn.

– Jag kunde ta reda på när de var i Östergötland för 
att betäcka ston, berättar hon.

– Jag ägnade också tid åt resarch om hur en veterinär 
arbetar, hur det fungerar i ett auktionshus, hur det gick 
till när Estonia förliste. Artur och Inez stiger på farty-
get i Tallinn den ödesdigra dagen i september 1994.

ELIS SANDBERG, KÄND som THX-doktorn, fi nns med i ro-
manen med sitt verkliga namn och gör en insats för att 
rädda traktens veterinär, som drabbats av cancer.

– För att hålla reda på namn och årtal gjorde jag 
tidslinjer och släktträd för att inga  logiska kullerbyttor 
skulle uppstå. 

»

”Formmässigt hittade jag ett motstånd. Det får 
inte vara för lätt. Det fi nns hela tiden en risk 
som författare att slå sig till ro, att fortsätta 
på den väg som jag som författare behärskar.” 

I Gertrud Hellbrands släktroman ”Veterinären” får vi följa tre generationer 
från 1950-talet och framåt där en stor del av handlingen är förknippad 
med hästsport, allt som händer i och omkring en hästgård – och där 
tävlingsmomentet spelar en stor roll. 
Den tävlingsinriktade naturkraft en Lucille blir den ”ponnymamma” som 
Gertrud Hellbrand har träff at många av när hon själv red.
Med utvikningar åt olika håll gestaltas ett myller av människor. 
TEXT MATS NILSSON FOTO THRON ULLBERG

Gertrud
Hellbrand

SVs författar-
pristagare

2014
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Inför roman nummer två, som kom 2008 – ”Scena-
rio X” – var Gertrud Hellbrand höggravid när hon läm-
nade slutmanuset en vecka innan barnet skulle födas. 

– Jag skriver på dagtid eftersom jag är alldeles för 
trött på kvällarna. Ju mer jag har omkring mig, ju mer 
disciplinerat måste jag arbeta med skrivandet.

Gertrud Hellbrand kan Vikbolandet. Hon växte hon 
upp i en lärarbostad i Östra Husby och tillbringade 
sina första tolv år där. När familjen senare hyrde ett 
hus på en bondgård hjälpte Gertrud till att sköta gri-
sarna varje dag och tjänade lite extra pengar.

– Jag red och tävlade men insåg att jag inte hade den 
talang som krävs för att slå igenom. Jag har inte haft de 
förutsättningarna. Romanens Carro har den naturliga 
fallenhet för ridsport som inte jag hade. 

Carro är Lucilles ögonsten eftersom hon har allt det 
som krävs för att bli en duktig tävlingsryttare, vilket 
inte hennes egna två fl ickor Kristin och Helga har. 

Stackars fl icka, hade man sagt när Carro kom på tal. 
Nu slutade man ömka. Hon var inte längre den moderlö-
sa. Hon var det lilla ryttarundret. Det som tändes i ögo-
nen hos de vuxna när de såg henne rida lektionsponny-
erna runt Oves hinderbanor var ren och skär hänförelse.

UNDER STUDIETIDEN BODDE hon bland annat i Solna och i 
ett kollektiv på Östermalm i Stockholm. Hon umgicks 
fl itigt i kulturkretsar och har fortfarande en fot kvar i 
den världen. Precis som den fi ktiva Kristin, Bengt och 
Lucilles ena dotter, som återvänder till hembygden för 
att arbeta med ett reportage för radio. Hon och hennes 
kollegor på redaktionen speglar olika åsikter om hur 
det är att leva på landet innan hon bestämmer sig för 
att göra reportaget. 

– Det fi nns en historielöshet bland många yngre 
stadsbor, säger Gertrud Hellbrand. Alla har rötter på 
landet. Debatten om konfl ikten mellan stad och land 

har förmodligen pågått sedan det överhuvudtaget upp-
stod städer men den intensifi erades efter industrialis-
mens genombrott.

– I världslitteraturen fi nns det gott om exempel hur 
människor på landet och i staden beskrivs. Jag kände 
igen mig själv i Leo Tolstojs roman ”Anna Karenina” 
från 1873, där Tolstojs alter ego, godsägaren Levin, 
hela tiden ser saker som måste göras på gården eller på 
markerna. Hans bror från staden vill helst ligga i gräset 
och tugga på ett grässtrå och diskutera.  

– Det går utmärkt att bo på landsbygden och ändå 
kunna följa med vad som händer i kulturkretsarna, 
mycket tack vare sociala medier, säger Gertrud Hell-
brand. 

GERTRUD HELLBRAND HAR gått fl era skrivarkurser. Nu 
arbetar hon som lärare på distans på skrivarlinjen vid 
Bona folkhögskola i Motala.

– När grundkursen i skrivande fanns kvar på Bona 
folkhögskola började jag som lärare där. Då hade min 
första roman ”Vinthunden” precis blivit antagen för 
utgivning.

– Att gå en skrivarlinje för att bli författare har blivit 
accepterat. Det är en vanlig väg att välja för den som 
har siktet inställt på författaryrket. Det har också till-
kommit många nya skrivarlinjer, konkurrensen har 
hårdnat.

– Att bli författare genom att utbilda sig i skrivande 
ses inte längre som något konstigt, säger Gertrud Hell-
brand, och fortsätter:

– Det var som om alla skönlitterära författare var 
tvungna att vara självlärda. Låt mig förtydliga: Jag tror 
inte att man kan lära någon att skriva, bara erbjuda 
hjälp för författaren att vässa sina stilistiska verktyg 
och få syn på sina egna teman. På skrivarkurs kan man 
helt enkelt få hjälp att renodla sin särart.«

”Stilsäkert med psykologisk skärpa”
”Studieförbundet Vuxen-
skolans författarpris 2014 
går till Gertrud Hellbrand 
för hennes bok ”Veterinä-
ren”, en episkt berättad, 
klassisk släkthistoria som 
sträcker sig över sex decen-
nier från 40-talet till våra 
dagar. 

Romanen kan också läsas 
som en berättelse om det 
moderna Sveriges framväxt 
ur ett landsortsperspektiv, 
där utvecklingen från ett 
småskaligt jordbruk mot 
alltfl er stora hästgårdar 
och ridsportens utveckling 

till folksport beskrivs. De 
stora händelserna – den 
sociala utvecklingen efter 
andra världskriget, Berlin-
murens uppförande och 
fall, Olof Palmes död och 
Estoniakatastrofen – vävs 
också in i och bildar bak-
grund till familjehistorien.

En språkligt stilsäker be-
rättelse med psykologisk 
skärpa, en berättelse som 
kan uppmuntra till många 
samtal och diskussioner, 
både bland unga vuxna och 
de som varit med under de 
åren.”

”Veterinären” får i 
år Studieförbundet 
Vuxenskolans förfat-
tarpris.

”Debatten om konfl ikten mellan stad och land har 
förmodligen pågått sedan det överhuvudtaget 
uppstod städer men den intensifi erades efter 
industrialismens genombrott.”

Namn  Gertrud Hellbrand.
Född  1974.
Bosatt  Vikbolandet.
Familj  Man och två barn.
Yrke  Författare och lärare på 
skrivarkursen vid Bona folkhög-
skola.
Aktuell  Får Studieförbundet 
Vuxenskolans författarstipen-
dium 2014 på 50 000 kronor 
för romanen ”Veterinären”.
Tidigare stipendier  Norr-
köping kommuns stipendium 
2013 till Moa Martinsons minne. 
Utgivna romaner  Vinthunden 
(2004), Scenario X (2008), Veterinären (2014).

Exklusivt        Gertrud Hellbrand» 
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vid den tiden redan hunnit bli ett 
nationalhelgon. 

FÖRFATTARNA AVLÖSTE varandra i 
SVs monter. Även politiker vill vara 
med på bokmässan och vad är väl ett 
bättre sätt än att skriva en bok?

Kanske var det Ingvar Carlsson, 
före detta statsminister som hade 
fl est åhörare när han berättade om 
sin minnesbok, en sammanfattning 
av livet i den politiska hetluften som 
fått namnet ”Lärdomar – privata 
och politiska”. 

En annan före detta minister 
är Thomas Bodström, som också 
skrivit en minnesbok – ”Det man 

minns” –  med utgångspunkt från sin 
mamma. 

Debatter i olika aktuella ämnen 
saknades inte. Kjell Stjernholm, SV, 
var moderator när Sören Olsson, en 
av upphovsmännen till bland annat 
Suneböckerna, Barbro Berger, FUB 
(Förbundet för utvecklingsstörda 
barn, ungdomar och vuxna) och 
Emily Gunnarsson, med erfarenhet 
som rörelsehindrad i skolan, disku-
terade frågan om funktionshindrade 
i skolvardagen. 

En av höjdpunkterna vid bokmäs-
san är utdelningen av SVs författar-
pris. Det gick i år till Gertrud Hell-
brand för romanen ”Veterinären”.«

D
et har aldrig varit så 
många besökare i SVs 
monter som vid årets 
bok- och biblioteksmässa 
i Göteborg. Det var ar-

rangörernas bedömning. SV Göte-
borg drog ett stort lass för att ro det 
fullspäckade programmet i montern 
i hamn. 

Sigrid Combüchen, författare, be-
rättade om sin senaste roman ”Den 
umbärliga”som bygger på journa-
listen Ida Bäckström liv. Ida Bäck-
ström hade en relation med Gustaf 
Fröding, som hon skrev en bok om. 
Den var alltför öppenhjärtig och 
kritiken blev hård eftersom Fröding 

KULTUR » BOK- OCH BIBLIOTEKSMÄSSAN

Författare, debattörer och politiker avlöste varandra i 
Studieförbundet Vuxenskolans (SV) monter på årets Bok- 
och biblioteksmässa i Göteborg.
Den gemensamma nämnaren var förstås böcker.
TEXT OCH FOTO MATS NILSSON

Besöksrekord
i SVs monter

SVs författarpris delades ut till Gertrud 
Hellbrand. Läs intervjun med henne på 
sidorna 22–26.

Det var rekordtrångt i SVs monter på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.
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KULTUR » NY TEKNIK

Hej, 

Jacob Michelsen och Carl Heath på forsknings-
institutet Interactive Institute Swedish ICT har 
fått sällskap av roboten Hjulius, en surfplatta 
med Skype på hjul.
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Robotar, 3 D-teknik 
och ”tidsmaskiner” 
är inte längre något 
att drömma om. Ny 
teknik gör succé i kul-
turvärlden och skapar 
helt nya möjligheter 
för landsbygden. Tack 
vare öppen mjuk- och 
hårdvara liksom allt 
billigare komponenter 
är tidsmaskiner och 
robotar inom räckhåll 
för alla. Snart är det 
dags för en robot i en 
studiecirkel nära dig.
TEXT EYAL SHARON KRAFFT 

FOTO LARS LEJRING

cirkelledare!
M

ed modern 3D-teknik 
har Medelhavsmuseet 
i Stockholm väckt liv 
i en 2 300 år gammal 
mumie. Genom pek-

teknik ligger det i var mans hand att 
kunna förstora upp skelettdelar och 
interaktivt inhämta detaljerade kun-
skaper om mumien. De första två 
månaderna har runt 70 000 besöka-
re strömmat till för att egenhändigt 
utforska skelettet och förkovra sig i 
Egyptens historia. Till och med ett 
tv-team från BBC åkte till Sverige 
enkom för att bevittna succén. 

Samtidigt ska en kikare med en 
inbyggd ”tidsmaskin” anropa våra 
anfäder från bronsåldern i Vitlycke 
museums obemannade fi lial. Och en 
robot guidar runt när en skolklass 
ska på en fjärrvisning på Nordiska 
Akvarellmuseet.

Snart kan
robotorna

vara med
i folkbildningen

»
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KULTUR » NY TEKNIK

Låt oss börja med ett besök i den 
moderna teknikens nervcentrum i 
Lindholmen Science Park i Göte-
borg. Det är svårt att sätta ord på 
den nördiga entusiasmen som väller 
mot oss. Ivern och fl ämtningarna av 
20 000 högvarvande kreativa hjär-
nor är närmast förnimbara. I detta 
kluster för innovation och IT deltar 
bjässar som Ericsson med Chalmers 
och en mängd andra institutioner 
och företag i kapplöpningen mot 
framtiden. 

I HJÄRTAT AV klustret håller forsk-
ningsinstitutet Interactive Institute 
Swedish ICT till på tredje våningen 
av den kugghjulsformade bygg-
naden med det passande namnet 
Kuggen. Loppet mot framtiden går 
genom utforskande och interaktion 
i gränslandet mellan konst, design 
och teknologi: interaktionsdesign. I 
många fall är tidsenlig designstrate-
gi en överlevandsfråga för en verk-
samhet, menar senior researcher 
och designer Carl Heath.

– På 1800-talet ansågs det mest 
pedagogiska för museer vara då-
tidens senaste teknologi – bilder, 
text och glasmontrar. Nu har vi en 
mängd andra medel för att utforma 
levande utställningar. De senaste 20 
årens digitala utveckling har varit 
revolutionerande, säger han.

Öppenhet har varit avgörande. 
Forskare runt om i världen har öpp-
nat upp sina källor och utbytt land-
vinningar med varandra, helt fritt 
från licenskostnader. Fri tillgång 
till såväl mjuk- som hårdvara och 
innehåll har resulterat i en explosiv 
kapplöpning där alla samverkar för 
att främja nya innovationer.

ELEKTRONIKENS KRAFTIGA prispress 
har onekligen gett en extra skjuts. 
Flankerade av Carl Heath och junior 
researcher Jacob Michelsen bevitt-
nar vi det med egna ögon. Blå plast-

lådor i ”elektronikmeckrummet” 
dignar av små elektroniska prylar 
som kan få tekniknördar att känna 
vittring av paradiset. Ändå anmärk-
ningsvärt billigt.

– Allting går att köpa för billig 
penning på Kjell & Company, upply-
ser Jacob Michelsen.

En av prylarna är mikrokontrollen 
arduino – en dator stor som en fem-
krona som kan verkställa program-
merarens order lika följsamt som en 
robot.

Detta demonstrerar ett silverfär-
gat klot som sätter i gång med en 
kattliknande jämmerlåt efter att ha 
nuddats vid. Ett verk av en av stu-
denterna som koncentrerade hukar 
över en datorbaserad designuppgift 
i 3D i workshopsalen bredvid. 

HÄR FINNS OCKSÅ ”kattören” Necomi-
mi. Där har arduino kopplats ihop 
med sensorer som känner av hjär-
nans spänning. Uppåtvridna öron 
indikerar allert sinnestillstånd, slo-
kade öron – passivitet. Mätningen 
av hjärnaktiviteten kom att få iögon-
fallande konsekvenser när projek-
tet Scenlaboratoriet premiärvisade 
verket ”Human and Machine” på 
Vetenskapsfestivalen den 9 maj. Då 
kopplades en skådespelares hjärna 
ihop med en robotarm och dirige-
rade dess, tämligen fysiskt påtagliga, 
uttryck. 

– Vad vi vet är det första gången 
en robot styrs av en skådespelares 
undermedvetna live på scen, säger 
Carl Heath. 

Det lär nog dröja tills kattören 
blir museers obligatoriska rekvisita 
inför guidade visningar. Dessförin-
nan hinner vi med en visit i Visual 
Arena Lindholmens studio, som 
inrymmer det senaste inom visuell 
teknik – däribland en av Europas 
största skärmar med multitouch. 
Rörliga tredimensionella fl ygbilder 
av Göteborg fl yter omkring på jätte-

skärmen och styrs av Jacob 
Michelsens fi ngertryckningar. Ett 
modernt hjälpmedel för stadspla-
nering.

LIKNANDE TEKNIK (framtagen av In-
teractive Institute, Inside Explo-

»I framtiden ska vi kunna erbjuda studiecirklarna 
fjärrvisningar, åtta personer vore ett perfekt 
antal deltagare. Man skulle kunna tänka sig ett 
paket kring en utställning, med både visning och 
en diskussion.«

KRISTIAN BERGLUND

Roboten i konstens 
tjänst. Kristian 
Berglund på Akva-
rellmuseet i Skär-
hamn använder 
roboten för en fjärr-
visning av museet.
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virtuellt obduktionsbord – utan att 
röra vid det ömtåliga originalet. 

Just denna teknik används i Me-
delhavsmuseets stora utställning om 
Egyptens historia. 

Ett annat museum som går i brä-
schen för virtuella utställningar och 
tillgängliggör dyrbara skatter digi-
talt till den breda allmänheten är 
Natural History Museum i London 
med sin exponering av en meteorit 
från Mars. 

– En sten i ett glas är inte så häf-
tigt. Men när besökaren med han-
den kan förstora upp och ”leka” 
med bilden förstår man vidden av 
fyndet, säger Carl Heath.

VI GÅR ÖVER gatan till Collaboratory, 
en industriliknande lokal där krea-
tiva idéer får näring av tvärveten-
skapligt utbyte. Kring långbordet 
samsas psykolog, textildesigner, 
medievetare, interaktions- och mu-
sikdesigner, konstnär, maskintekni-
ker och programmerare. 

Även ”Hjulius” vill ha ett ord med 
i laget. Denna hjulförsedda långhals 
till robot kör fram med ett diskret 
svischljud. När den stannar vid 
bordet är det researcher Erik Eine-
brants ansikte som tittar ut ur surf-
plattan. Kräksjuk hemma fjärrstyr 
han Hjulius, som lyder hans minsta 
vink. Vidare kan han både se oss 
och delta i samtalet. Man kan bara 
ana vilka horisonter denna Silicon 
Valley-uppfi nning kan öppna för ett 
museum vars ömtåliga föremål inte 
bör visas för allmänheten i en fysisk 
utställning. 

Denna i grunden ”Skype på hjul” 
kostar 20 000–30 000 kronor och 
används runt om i världen. Såväl 
för fjärrundervisning i skolan under 
Alaskas hårda vintrar som för att be-
vara geografi skt spridda kunskaper 
om vävstolar för kommande genera-
tioner – innan det är för sent. Här-
näst ska roboten provas av Nordiska 
akvarellmuseet i Skärhamn. Nästa 
gång eleverna i Jonseredsskolan i 
Partille eller andra samarbetande 
skolor ska ha bildlektion kan de sitta 
framför projektorn i klassrummet 
och låta Hjulius vara deras ögon och 
ben på Akvarellmuseet. 

DAGEN FÖR DET första testet för en 
fjärdstyrd visning rycker allt när-

mare. Det uppger Kristian Berglund 
som är konstpedagog och mediepro-
ducent på Akvarellmuseet. 

Medan museiguiden ska hålla sin 
visning bestämmer eleverna i fjär-
ran vad roboten ska gå och titta på. 
Med andra ord, en handfull elever 
bakom en datorskärm styr vad klas-
sen ska se i projektorn. Med rull-
lande schema för datorstyret ökas 
elevernas delaktighet.

– Att kunna styra roboten och ha 
makten att själv avgöra om man vill 
titta på något annat än det som gui-
den pratar om betyder rätt mycket. 
Man känner sig mer delaktig och får 
en starkare upplevelse jämfört med 
om man tittade på en fi lm om ut-
ställningen, säger Kristian Berglund.

Det säger sig självt att robotens 
intåg i konstsalen kan omdana gui-
dens roll. Hur kommer besökarna 
på plats att reagera på robotens när-
varo? Blir det en kulturkrock mellan 
tekniken och konsten, fullständig 
likgiltighet eller kärlek från första 
ögonkastet? Det ska Kristian Berg-
lund ta reda på. Och inte bara på det.

– Det är spännande att undersöka 
hur en robot ska kunna förbättra 
konstens tillgänglighet för dem som 
av någon anledning har svårt att ta 
sig till museet, säger han. 

FALLER EXPERIMENTET VÄL ut vet ingen 
hur det slutar. 

– I framtiden kan vi kanske till-
gängligöra vårt museum genom 
internet när det är stängt. Folk i Ja-
pan ska kunna tända ljuset, aktivera 
Hjulius och ta sig en titt på en ut-
ställning, funderar han. 

Studiecirklar i Sverige ligger ändå 
lite närmare till hands.

– Absolut! Vår ambition är att 
sprida konsten och att göra den mer 
tillgänglig. I framtiden ska vi kunna 
erbjuda studiecirklarna fjärrvisning-
ar, åtta personer vore ett perfekt an-
tal deltagare. Man skulle kunna tän-
ka sig ett paket kring en utställning, 
med både visning och en diskussion, 
drömmer Kristian Berglund högt.

Det lär nog dröja tills en cirkel-
ledare ersätts av en robot. Men en 
sak är klar: Sverige spelar i den mo-
derna teknikens högsta division. För 
studiecirklar på hugget torde möj-
ligheterna att utveckla sin verksam-
het vara närmast obegränsade.«

rer) användes när British Museum 
använde digitala bilder och dator-
tomografi  för att få en tredimensio-
nell, virtuell kopia av den så kallade 
Gebeleinmannen. Därefter kunde 
man studera denna 5 500 år gamla 
mumie ut- och invändigt på ett 
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EN FÖRDOM KOMMER SÄLLAN ENSAM. DEN SOM NEDVÄRDERAR PERSONER MED FUNK-
TIONSHINDER KAN SAMTIDIGT VARA BÅDE RASIST OCH SEXIST. LÄR DIG KÄNNA IGEN IN-
TOLERANTA MÄNNISKOR FÖR ATT LÄTTARE KUNNA BEMÖTA DEM, SKRIVER LENA FIEBER.

– DET SOM till synes tycks vara 
oskyldigt prat kan ha en mör-
kare baksida, säger forskaren i 
psykologi Robin Bergh som har 
studerat fördomar i en avhand-
ling vid Uppsala universitet. 

– Den person är fördoms-
full som först säger sig inte ha 
några fördomar och sen pratar 
om resursfördelning och att 
det redan har gjorts tillräckligt 
för exempelvis personer med 
funktionsnedsättningar. 

Likaså har den person ofta 
fördomar mot personer med 
funktionsnedsättning som ut-
trycker sig nedvärderande om 
kvinnor eller homosexuella.

– Alltså kan du ana att det 
som personen tycker om dessa 
grupper, det tycker han eller 
hon också om dig.

– Det är en varningsklocka. 
Genomskåda svepskälen och 
dimridåerna och reagera. 

EN FÖRDOM UPPSTÅR snabbt, 
men tar lång tid att bli av med. 
Det farliga med fördomar är att 
de leder till diskriminering av 
redan utsatta grupper. 

– Mekanismerna bakom 
fördomar i Sverige i dag är de-
samma som mot svarta under 
apartheid i Sydafrika, säger Ro-
bin Bergh.

När ekonomin stramas åt 
och arbetslösheten stiger ökar 
fördomarna.

– Jag önskar att jag kunde ge 
fl er råd. Fördomsforskningen 
vet mer och mer om hur fördo-
mar uppstår och fungerar, men 

inte tillräckligt om hur man 
ska göra för att minska dem. 
De studier som har gjorts i den 
vägen har gett ganska blandade 
resultat.

I ROBIN BERGHS studier har om-
kring 1 500 personer fått be-
svara olika påståenden om till 
exempel invandrare, kvinnor 
och personer med intellektu-
ella funktionsnedsättningar: 
Får personer med funktions-
nedsättning för lite eller för 
mycket plats i media? Är det 
rätt att samhället ger dem stöd 
för att öka deras möjligheter 
till jobb?

Svaren visar att de fl esta av 
oss har fördomar, mer eller 
mindre, omedvetet eller med-
vetet. Men vissa människor 
är mer intoleranta än andra. 
Dessa människor ogillar och 
nedvärderar allt som hotar den 
egna världen. Det har att göra 
med personligheten, hur pass 
vänliga och nyfi kna de är. Eller 
snarare inte är.

– Fördomsfulla människor 
ser antingen världen som gan-
ska grym där det gäller att häv-
da sig, eller som skrämmande 
som skapar oro och rädsla, 
vilket gör att de vänder sig till 
etablerade auktoriteter. De vill 
att allt ska vara som det alltid 
har varit och försvarar hierar-
kier mellan grupper.

– När en grupp hotar deras 
etablerade normer eller blir 
ett resursmässigt hot triggas 
fördomarna igång. Det kan till 

exempel vara att handikapprö-
relsen går ut och pratar om att 
hus behöver byggas på ett nytt 
sätt för att bli mer tillgängliga 
för alla. 

FÖRDOMARNA RIKTAR SIG oftast 
nedåt i status och makthierar-
kier. Finns det ingen grupp 
nedanför den egna gruppen så 
vänder man sina fördomar mot 
den egna gruppen i stället. Vil-
ken slutsats kan forskarna dra 
av detta?

– Vi håller fortfarande på att 
analysera data, men en hypotes 
är att fördomar evolutionärt 

kan ha ett funktionellt syfte 
för att stabilisera samhället. 
Att fördomar inte handlar så 
mycket om vad vissa personer 
tycker om andra, utan mera om 
att hålla grupper på plats. 
◗ Så fördomar är en del av vår 
natur?

– Ja. Fördomar är ju kopp-
lade till vår personlighet som i 
sin tur är ärftlig. Men det bety-
der inte att vi ska tolerera de-
ras uttryck. Det går att sträva 
efter samhällen utan fördomar.
◗ Nolltolerans alltså?

– Ja, men det kanske är en 
naiv vision. Låt oss åtminstone 
ha nolltolerans mot diskrimi-
nering, även om det också är 
svårt med tanke på hur diskri-
mineringslagen är skriven.

– En grupp som är tydligt ut-
satt för fördomar i dag är över-
viktiga. Men det fi nns ingen 
juridisk spärr som säger att 
man inte får sparka en person 
på grund av dennes övervikt. 
Kanske just därför som fördo-
marna mot denna grupp syns 
så tydligt.
◗ Hur sprids fördomar?

– Genom samhällsdebattö-
rerna. Den som lyfter fram sina 
fördomar i debatten sätter den 
på samhällsagendan. Se bara 
på islamofobin som i dag befi n-
ner sig där antisemitismen var 
för 80–90 år sedan. 

Lena Fieber
 FRILANSJOURNALIST MED FOKUS 

PÅ FÖRETAGANDE OCH ARBETSLIV, 
HJÄLPMEDEL OCH 

FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR

Fördomsfulla drar 
alla över en kam

Den som har 
fördomar mot 
personer med 
funktions-
nedsättning 
kan också 
vara både 
rasist och 
sexist.

ILLUSTRATION: 
ISTOCKPHOTO
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En fördom uppstår snabbt men tar lång tid 
att bli av med. Det farliga med fördomar 
är att det leder till diskriminering av redan 
utsatta grupper.   FOTO: ISTOCKPHOTO
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KULTURKRYSSET

Lösning till Kulturkrysset nr 4/2014.

Nu är det dags för ett nytt kryss. Lösningen vill vi ha senast den 17 november.
Adressen är Impuls, Box 30083, 104 25 Stockholm. Märk kuvertet med 
”Kulturkryss nr 6/14”. Tre lyckliga vinnare får varsitt exemplar av ”Viktiga 
kartor: för äventyrare och dagdrömmare” av Sarah Sheppard.

VINNARE I KULTURKRYSSET NR 4/2014
Gunnar Melin, Arnäsvall, Brittmarie Andersson, Sunnemo, och Folke Öberg, 
Älvsbyn.

Namn

Adress

Postadress

Vinn bok för äventyrare
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SV OCH OMVÄRLDEN » NOTERAT

Skriv musik till Johan Öbergs 
låtar – vinn 10 000 kronor och en 
inspelning i studio plus en mu-
sikvideo!
Det är konceptet i en kampanj 
som Studieförbundet Vuxensko-
lan (SV) nyligen startat  och som 
ska pågå året ut. 

CP-BLUES. För att skapa kunskap 
om CP-skador har Studieför-
bundet Vuxenskolan (SV) star-
tat kampanjen CP-blues.

Allt började med att Johan 
Öberg letade efter musikanter 
som kunde ta sig an hans låtar. 

JOHAN ÖBERG ÄR en 23-årig, mu-
sikintresserad kille med CP-
skada. Han har skrivit 100-tals 
låttexter men har själv problem 
att göra musik av dem på grund 
av sin skada. 

Han kontaktade SV där SVs 
musikansvariga såg en möjlig-
het att folkbilda om Cerebral 
Pares (CP) och samtidigt visa 
musikens betydelse för alla.

– Vi vill låta Sveriges mu-
siker, allt från amatörer och 
professionella till  grupper 
och soloartister göra låtar av 
Johans texter i en tävling. Där 
belyser vi allas rätt till kreativt 
skapande, folkbildar om CP, 

och raserar fördomar, säger Re-
nee Weberitch, ansvarig för en 
inkluderande musikverksam-
het i SV.

 På kampanjsidan www.cp-
blues.se fi nns Johans texter, 

tävlingsbeskrivning  samt  in-
skickade låtar i form av You 
Tube-videos. 

– ALLA LÅTBIDRAG SKA presente-
ras i form av You Tube-videos. 

Så spela gärna in live framför 
mobilkameran! Skicka bidra-
gen till mig, säger Renée We-
beritch.

Mejladressen är 
renee. weberitch@sv.se.«

Skriv musik – vinn 10 000!
Ny SV-kampanj för att öka kunskapen om CP-skador

Här kommer ett tips om en något 
udda cirkel: Lär dig köra ångma-
skin som för 100 år sedan. 
Det kan till och med leda till ett 
jobb.

CIRKEL. Tillsammans med 
Mjörns Ångbåtsförening har 
Studieförbundet Vuxenskolan 
(SV) i Alingsås en cirkel där 
deltagaren får både praktiska 
och teoretiska kunskaper om 
hur en ångmaskin fungerar och 
hur man kör den.

Cirkeln innehåller ångteori, 
ångpannors uppbyggnad och 
funktion och fl era typer av ång-

maskiner såsom lokomobiler, 
stationära ångmaskiner och 
ångmaskiner i båtar.

– Förutom träffarna på Ång-
båtsvarvet ingår det två studie-
besök med eldning och prov-
körning av lokomobiler och sta-
tionära ångmaskiner. Resorna 
går till Eskilstuna stadsmuseum 
och Rubens maskinhistoriska 
samlingar i Götene, berättar 
Roxanna Krysell, verksamhets-
utvecklare på SV i Alingsås. 

Cirkeln är också första delen 
för den som vill gå vidare och 
läsa till ångmaskinist på ångbå-
ten Herbert.«

Lär dig köra ångmaskin

CP-skadade Johan Öberg har skrivit 100-tals låttexter – men det saknas musik. FOTO: EDWARD FORSLUND

Den som går ångmaskinscirkeln kan bli maskinist på ångbåten Herbert.
 FOTO: HANS BRAGE



L
äser du lika mycket och ofta som du 
gjorde förr? Studier visar att svens-
ken i dag läser färre böcker och fär-
re längre texter än vi gjorde tidigare. 
Orsaken till detta kan vara att vi 

i stället läser många kortare texter på inter-
net. Vi väljer också i stor utsträckning att se 
fl era avsnitt i följd av en tv-serie i stället för 
att plöja en roman från pärm till pärm.

Dessvärre har vårt minskade lä-
sande negativa effekter på vår läsför-
ståelse. Detta drabbar främst unga och 
barn som är i det stadiet i livet där det 
abstrakta tänkandet och förmågan att 
inhämta kunskap utvecklas.

Denna trend är mycket viktig att 
ändra på eftersom en bristande läsför-
ståelse för med sig stora begränsning-
ar för individen. Läsrörelsen, en ideell 
organisation, beskriver att en person som 
saknar utvecklat språk får mindre infl y-
tande över sitt liv. Många människor med 
torftigt språk leder också i förlängningen 
till ett land med svagare demokrati. En un-
dersökning visar att det i dag bara är cirka 
35 procent av Sveriges småbarnsföräldrar 
som läser högt för sina barn. 

DEN VISAR OCKSÅ att högutbildade läser be-
tydligt oftare för sina barn än vad lågutbil-
dade gör, vilket tidigare inte var så påfal-
lande. Könsskillnaderna verkar dock bestå, 
betydligt fl er mammor än pappor läser för 
sina barn. Av detta drar vi slutsatsen att vi 
aktivt måste arbeta för att inspirera fl er, 

både barn och vuxna, att läsa mer.
En viktig aspekt i frågan om att främ-

ja ett ökat läsande i Sverige är också till-
gängligheten till litteratur. I och med urba-
niseringen som medfört ett minskat servi-
ceutbud på landsbygden är det många som 
har långt till bibliotek och kulturinstitutio-
ner. Detta kan vara en av anledningarna till 
att vi ser ökade klyftor mellan stad och land. 
Om de lokala mötesplatserna ges möjlighet 
att erbjuda bygdens invånare litteratur och 
kulturevenemang ökar tillgängligheten och 
förutsättningar för ett mer jämlikt samhäl-
le. På Bygdegårdarnas Riksförbund ser vi 
det läsfrämjande projektet ”Det är väl ingen 
konst att läsa” som en möjlighet att komma 
fram till bra metoder för hur bygdegårds-
föreningar på bästa sätt kan arbeta med läs-
ning och litteratur framöver.

Under ett år framöver kommer läspro-

jektet att ta plats i bygdegårdar över hela 
Sverige. Varje bygdegård som deltar i pro-
jektet får besök av en släpkärra full med 
böcker och en mysig miljö för läsning som 
byggs upp inne i den lokala mötesplatsen. 
Föreningen kommer under släpkärrans 
besök att arrangera och bjuda in bygdens 
befolkning till aktiviteter som inspirerar 
till en ökad läslust. 

Dessa aktiviteter kan variera mycket 
beroende på föreningens befi ntliga 
verksamhet och intresseområde. Det 
kan vara alltifrån att bjuda in författare 
som håller föredrag till att starta bok- 
eller studiecirkel eller dramatisera tex-
ter. Släpkärran stannar cirka en vecka 
på varje bygdegård för att sedan rulla 
vidare till nästa mötesplats.

”DET ÄR VÄL ingen konst att läsa” fi nansie-
ras av Postkodlotteriets kulturstiftelse 
och drivs av Bygdegårdarnas Riksförbund 
i samarbete med Studieförbundet Vux-
enskolan, En bok för alla, Vi Unga och 
Lantbrukarnas Riksförbund. Målet är att 
dra nytta av respektive organisations erfa-
renhet och kompetens inom området och 
skapa så intressanta lokala arrangemang 
som möjligt. Tillsammans arbetar vi nu 
för att lyfta fram budskapet att läsning och 
tillgång till litteratur är en demokratisk 
rättighet som skapar förståelse för andra 
människor samt bidrar till ökad tolerans 
och jämlikhet i samhället.«

Emma Mattila  är projektledare för ”Det är 
väl ingen konst att läsa”.

Posttidning B-Economique
RETURADRESS:
Impuls, Box 30083, 104 25 STOCKHOLM

Emma Mattila: En person
som saknar utvecklat 
språk får mindre infl ytande 
över sitt liv.

»Läsning är en demokratisk 
rättighet som skapar förståelse 
för andra människor och bidrar 
till ökad tolerans och jämlikhet.»

till

Lä i ä d k ti k
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