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Att vara utanför ramarna, vad innebär det 
egentligen? Det är någonting som har 
diskuterats en del på redaktionen un-
der senaste tiden. Jo, det kan vara något 
så  enkelt som att äta en lite mer funky 

semla än vanligtvis, eller att den konst man skapar får 
sitt liv  utanför en fysisk ram. En kan också falla utanför 
 ramarna. En normbrytande livsstil eller en upplevelse du 
bär på kan få dig att slungas ut ur ramen, vare sig du vill 
eller inte.  
När jag ser på mig själv tänker jag att jag är en av de som 
till stor del håller mig innanför ramarna, även fast jag 
kanske inte vill det. Jag och min livsstil sticker inte riktigt 

ut från mängden. Men ju längre jag funderade på det insåg 
jag att vi alla visst är utanför ramen på många vis, eller att 

det åtminstone inte är särskilt svårt att klättra ut ur den.  
Det finns ju förstås de som trivs som allra bäst i sin ram, 

som en slags Mona Lisa som ler lite finurligt i sin bekväma 
sits. Men just idag, just mellan dessa sidor, uppmuntrar vi alla 

Mona Lisor där ute att ta ett litet kliv ut. Även om bara för en 
liten stund, följ med oss! Vi kan hålla varandra i handen och gunga 

med  armarna sådär käckt som barn gör när de ska hitta på något roligt till-
sammans, nu när vi ska utforska en liten del av världen utanför ramarna.

Redaktionens händer sträcker sig ut ur ramar av olika storlekar, färger, och former. De vinkar 
ivrigt till dig. “Halloj! Kul att se dig här! Har du lust att ta en promenad med oss?” 

Så vad väntar du på? Vänd på bladet, se vart det tar dig! 

God läsning!

ELOISE DAVIDSSON
eloise.davidsson@edu.ljungskile.org 
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bildlärare som introducerade spraykon-
sten för honom och det är  kreativiteten i 
det som fått Marcus att fortsätta.

– Jag har alltid varit intresserad av att 
rita och graffiti kändes så 
unikt och eget, ingen be-
stämmer över stilen. Det är 
en speciell känsla att dra lin-
jerna med sprayburken och 
vara helt inne i sin målning, 
säger han. 

Till skillnad från andra 
konstriktningar tycker 
Marcus att graffitin är väl-
digt fri och att det gynnar skaparkraften.

– Graffiti är allting, det är ditt eget 
uttryck och därför ett bra sätt för konst-
närer att utforska och utveckla sin stil på. 

Marcus sprayburkar skaver mot 
 varandra i väskan han har över axeln. 
 Mellan några tallar lyser en färgglad vägg 
i slutet av vägen, som en tavla rest mellan 
två snövita åkrar. Med fastighetsägarnas 
tillstånd har varenda meter av fasaderna 
i det 4500 kvadratmeter stora området 
fyllts med färg.

– Jag brukar komma hit för det finns så 
många olika ytor att måla fritt på, säger 
Marcus och skriver snabbt en till tag med 
pennan på ett parkerat lastbilssläp innan 
han svänger in på området.

Det är som att gå i en allé av graffiti och 
muralmålningar. Allt från runda bok-
stäver i sprakande färger till detaljerade 
målningar av människoansikten och hela 
landskap pryder väggarna. “All we have is 

each other” har en välkänd men  anonym 
streetartist, som går under namnet Hop 
Louie, skrivit över en vägg. Snösätra är 
en av Europas största lagliga graffiti-

utställningar.
Marcus ser ut en plats 

för sin målning, eller 
“throw up” som det 
 kallas, och  ljudet när han 
skakar sin sprayburk 
studsar vidare  genom 
det ödsliga  området. 
Han står bara några 
centimeter från väggen, 

ändå hamnar linjen han drar i en perfekt 
båge. Det ser så enkelt ut att få  målningen 
på plats, men det ligger  mycket övning 
bakom.

– Jag skissar på papper hemma innan 
jag drar ut och målar, förklarar Marcus 
och säger att det är svårt att få linjerna 
helt raka.

– Graffiti är inte så accepterat i sam-
hället för många förstår sig inte på det, de 
ser bara en massa bokstäver men de ser 
inte hur mycket tid målaren har lagt på 
att lära sig olika stilformer.

Bland graffitimålningarna  ur skiljer 
sig ordet “kulturmord” på en av 
 väggarna, tillsammans med en pil in 
mot området. Sedan kommunen  började 
planera att riva en tredjedel av Snösätra-
gränd har platsen varit på mångas läppar. 
Beslutet att låta de södra delarna ingå i 
Rågsveds naturreservat togs 2018 av 
exploaterings nämnden och protesterna 

"Det är tråkigt 
att de tar bort 
sådan kultur 
och river en så 
stor park."

Marcus
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Om konstformen graffiti råder 
det delade åsikter. Där någon 
ser en målning, ser en annan 
klotter. För Marcus spelar 
det ingen roll, han tycker att 
graffitin får både honom och 
staden att kännas levande.

Morgontrafiken som släpat sig fram i o -
tåliga köer avtar på den lilla vägen in mot 
Snösätragränd. Industriområdet mellan 
Rågsved centrum och sjön  Magelungen 
som sedan sju år har varit en samlings-
plats för graffiti- och gatukonstnärer. En 
lastbil frustar förbi, annars är det tyst. 
Marcus, som egentligen heter  någonting 
annat, brukar vara uppe tidigt på 
 morgonen för att måla graffiti.

– Jag tycker om att vara ifred. Innan 

resten av staden har vaknat känns det 
som att vara ute i det vilda, säger han.

Solen har just gått upp men Marcus 
har något vaket i blicken. Han har pen-
nan  beredd i fickan och trots att ingen 
finns runtom är han snabb när han drar 
fram den och markerar ett elskåp med en 
svart signatur. Det kallas “tag” och fung-
erar som ett graffiti-alias. Enligt Marcus 
 betyder signaturen inte något särskilt, 
men  fungerar som ett sätt att sprida sitt 
signum och bli igenkänd bland andra 
graffitimålare.

– Jag satte bara ihop bokstäver som jag 
gillar att skriva, allt behöver inte betyda 
något. Men det är kul att se sin tag på 
 o lika ställen i stan, säger han.

Marcus har hållit på med graffiti i över 
femton år, sedan tidiga tonåren. Det var en 

“Graffiti får mig att 
känna mig sann”
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och gatukonst ger liv åt  staden, det gör 
den mänsklig.

Det verkar finnas fler som delar Marcus 
uppfattning. “Om vi inte ens får måla här 
kan vi lika gärna måla överallt" har  någon 
skrivit med sprayade svarta  bokstäver över 
en vägg. Enligt Marcus kan  graffiti vara en 
väg till gemenskap, ett sätt att mötas på och 
öppna upp för viktiga frågor.

– Genom graffiti kan människor som 
har svårt att göra sig hörda på annat sätt 
nå ut med sina meddelanden och röster.

Enligt Marcus utgör de som målar 
 graffiti ett eget  c ommunity, även dem  
 
 
 
 

som inte känner varandra.
– Det finns en gemenskap i att man 

håller på med samma sak. Man känner 
igen varandras tags och håller koll på 
varandra på så sätt. Det är kul att åka för-
bi målningar och se vem som har varit 
någonstans.

Att målningarna troligtvis kommer att 
 saneras efter ett tag bryr han sig inte om.

– Det är bara bra. Om graffiti var lag-
ligt så hade det inte funnits några lediga 
platser att köra på till slut, eftersom man 
inte vill måla över någon annan.

Att måla graffiti på allmän plats kan 
ge böter eller till och med fängelse. I 
och med att det har graffitin blivit lika 

mycket en sport som ett sätt att 
vara kreativ på för Marcus.  

Han håller ständigt utkik efter nya plat-
ser att måla på.

– Helst målar jag ensam. Många är 
stökiga och bryr sig inte om ifall de åker 
fast, men det krävs planering. Ibland får 
jag sitta och vänta länge på att det ska bli 
fritt fram att måla på ett ställe, säger han.

Ansträngningen får Marcus att känna 
sig levande, utan graffiti tror han inte att 
han hade mått så bra. 

– Idag lever vi för nio till fem-jobb. Det 
finns inga mammutar att gömma sig för 
längre, men det här är ett sätt för mig att 
känna den mänskliga instinkten. Och 
den får mig att känna mig sann.

TEXT OCH FOTO: ELIN STADENBERG
elin.stadenberg@edu.ljungskile.org

lät inte vänta på sig. Kulturutövare och 
ideella  föreningar  höll demonstrationer 
och överklagade beslutet. Men i höstas 
satte ändå gräv skoporna sina gap i de 
färggranna väggarna.

– Det finns fortfarande yta kvar att 
måla på, men mycket mindre plats för 
andra verksamheter. Det är tråkigt att de 
tar bort sådan kultur och river en så stor 
park, säger Marcus.

Han syftar på de andra evenemangen 
som hållits i Snösätra. Förutom att vara en 
plats att utöva graffiti och gatukonst på så 
har det anordnats mycket annat här, bland 
annat konserter, klubbar och konstateljén 
Studio Ateljé. Det är även i Snösätra som 
Spring Beast vuxit fram, en årlig festival 
för urban konst och street art där både 
svenska och internationella konstnärer 
målar om hela den långa väggen. Eventet 
har lockat inte mindre än 5000 besökare 
per dag. Senast festivalen kunde hållas var 
år 2019.

Enligt kommunen började 
de i slutet av  förra året se 
över  möjligheterna att 
skapa en lokal 
kultur park i 
de delar av 

 Snös ätra gränd som återstår.  Stockholm 
stad ser att en kulturpark kan innehålla 
många olika kulturformer, där en av 
dessa kan vara gatukonst. Tanken är att 
kulturparken ska utformas i samråd med 
övriga  samhällets medborgare. 

“Vi ser över hur vi kan ha en dialog 
och vi har börjat samla in synpunkter 
från kulturutövare och andra som brukar 
Snösätra i arbetet med att utreda förutsätt-
ningarna för en kulturpark”, säger Kersti 
Tagesson avdelningschef för  lokaler och  
stadsmiljö på Enskede- Årsta- Vantör 
stadsdels    f örvaltning, i ett press-
meddelande.

Att riva en del av  Snösätra 
innebär mindre yta för graffiti -
konstnärer att måla på och 
 Marcus tycker inte att  
det finns 

 till  räckligt med lagliga väggar i Stockholm 
som det är. Men han låter sig inte  heller 
stoppas av att det är olagligt att måla på 
allmänna platser.

– Varför ska inte vi 
 människor som bor här 
få välja hur det ska se 
ut?  Graffiti  
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Kamratgården står tom finns det ändå 
möjligheter för ungdomarna att låna 
bollar av föreningen, om fotbollsplanen 
ska användas under fritiden. Något som 
Jan-Inge Carlsson anser är viktigt.

– Vi är en så liten organisation så vi 
orkar inte med hur mycket som helst, så 
mycket går ju på känsla så att säga. Men 
jag har pointat ut lite nycklar till spelare, 
som kan gå in och hämta bollar i förrå-
det. Det är några som jag litar på och det 
är ett ansvar som de växer med ju, säger 
han.

IFK Uddevalla som förening bygger 
på en ungdomsverksamhet där de flesta 
av spelarna kommer från upptagnings-
området norr om stadsmotorvägen. 
IFK Uddevallas anläggning ligger på 
Fridhem, i de norra delarna av staden. 
Som granne finns Fridhemshallen, men 
den gröna konstgräsplanen och den vita 
byggnaden med blåa knutar, tillhör IFK.

Främst spelar ungdomar från områ-
den som Dalaberg, Hovhult och Fas-
seröd i föreningen.

Enligt ordföranden är mer än 80 pro-
cent av föreningens ungdomar av ut-
ländsk härkomst, vilket är unikt i Udde-
vallas föreningsliv. Därmed har en av 
föreningens viktigaste punkter genom 
åren varit integration. Jan-Inge Carlsson 
ler och tar en klunk av sitt kaffe när han 
tänker på föreningens ungdomar.

– De här ungdomarna som vi har här 
är helt fantastiska. Vi älskar dem här uppe 
och de “gôrgoa”, säger han och fortsätter:

– I och med att vi är här uppe där vi 
är, så har vi hamnat i fokus. Många barn 
med invandrarbakgrund har hamnat här 
uppe per automatik, så att säga. Och då 
stöter vi på det här och vi vill ju få in dem 
i samhället.

Ett problem som föreningen stött på 
är att allt färre svenskfödda söker sig till 
föreningen. Jan-Inge Carlsson konstate-
rar att föreningen måste få fler svensk-
födda ungdomar att vilja spela uppe på 
Fridhem. Det är där IFK:s sko klämmer 
för tillfället.

– Vi trivs ju med dem som är här uppe. 
Men för vår del är integrationsarbetet att 
få in “svenskar”. Det finns funderingar på 
att lägga några träningar någon annan-
stans i stan, för att verkligen få integra-
tion, säger han och fortsätter:

– Vi tror att det är rätt väg att gå. Detta 
är inget “poppis” område för folk att åka 
upp till, och då pratar jag inte om ung-
domarna utan om föräldrarna. Hittills 

har arbetet gått ut på att få in ungdomar 
och föräldrar med invandrarbakgrund 
i föreningslivet och där tycker jag att vi 
lyckas rätt bra. 

En av IFK Uddevallas största exporter 
inom fotbollen är Liridon Kalludra. Idag 
spelar den 29-årige mittfältaren som 
proffs i norska högstaligan för sitt Kris-
tiansund. Där har han blivit lite av en 
klubblegendar efter tio år på den norska 
ögruppen. Men även i IFK Uddevalla 
minns man honom med glädje, och som 
en förebild för framtida proffs från de 
norra delarna av Uddevalla.

– Sedan han var 14 år så vann han oav-
sett om vi skulle springa tio meter eller 
en mil. Det var så ballt. Han skulle bara 
träna, han skulle bara spela, där upp-
levde man lite andra grejer alltså. Han 
kommer alltid vara en bra representant 
för IFK och det kommer att ge tillbaka 
i slutändan, säger Jan-Inge Carlsson och 
ler.

När en ödmjuk och trevlig Liridon 
Kalludra nås på en skral telefonlinje i 
västra Norge, minns han tiden i IFK 
Uddevalla med värme.

– Relationen med klubben är fortfa-
rande jättebra. Jag har bara fina min-
nen från den tiden jag var där. Vi 
var ofta på fotbollsplanen och 
spelade, med vänner och så. 
Det var alltid öppet och 
tillgängligt för oss, säger 
Kalludra.

Norge-proffset är född 
1991, och har sin moder-
klubb i grannklubben IK 
Svane. Men 2005 började 
han spela för IFK 
Uddevalla. Då 
rådde lite an-
dra förut-
sättningar i 
f öre n i n g -
ens ung-
d o m s l e d 
än idag, 
sett till 
s p e l a r -
nas bak-
grund.

– Jag 
kan tän-
ka mig att 
blandningen 
var bättre när 
jag spelade, nu 
kan jag tänka 
mig att det är 

väldigt många fler med invandrarbak-
grund. Jag skulle till och med säga att det 
var fler som var svenskar förr i förening-
en, när jag spelade, säger Kalludra och 
fortsätter:

– Det är bra med en blandning. Men 
när det kommer till fotboll så tror jag 
ändå att det handlar om hur mycket du 

vill lägga ner och hur mycket du 
orkar offra för att nå så långt 

som möjligt.
Innan samtalet avslutas 

passar Liridon Kalludra på 
att hylla människorna i för-
eningen, som enligt honom 
gör det lilla extra för sina 
ungdomar. Inte minst hyl-

lar Kalludra sin tidigare led-
are, tillika dagens ordförande 

Jan-Inge Carlsson.
– Om jag ska 

lyfta fram någon 
från tiden i IFK 

så är det “Nin-
ne” (Jan-In-
ge Carlsson, 
reds anm.). 
Han var 
den största 
och vikti-
gaste per-
sonen som 
hjälpte mig 
inom fot-

bollen. Han 
hjälpte med 

allt. Han var 
som en extra-
pappa för mig, 
säger Kalludra. 

Ordförande Jan-Inge Carlsson i IFK Uddevalla  
är kritisk till kommunens behandling av klubben.

Bild: privat

 Liridon Kalludra spelar till vardags i norska 
Kristiansund BK, men spelade i ungdomsåren i 
IFK Uddevalla.                 Foto: Kristiansund BK
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IFK Uddevalla är fotbollsför-
eningen som fått i uppdrag 
att sköta delar av kommunens 
integrationsarbete i Uddeval-
las norra stadsdelar. Samtidigt 
behöver föreningen få in fler 
svenskfödda i föreningen för 
att det ska kunna bli någon 
integration, något som faller 
utanför ramarna i Uddevallas 
idrottsliv. 

– Vill du ha kaffe?

Jan-Inge Carlsson har varit ordförande i 
IFK Uddevalla i snart 20 år. Med van hand 
placerar han en liten vit kopp av porslin 
under kaffemaskinens rör och låter det 
kokheta kaffet blandas ner i koppen. 

Utanför Kamratgårdens väggar lyser 
solen över området Fridhem, samtidigt 
som kylan färgar 
kinderna röda 
på de människor 
som skvätter snö 
omkring sig när 
de promenerar 
runt området. 

Innanför bygg-
nadens väggar 
låter sig värmen 
chockera kropp 
och knopp innan kroppens spänningar 
förvandlas till en avslappnande sort. Där 
inne, på IFK Uddevallas kansli, sköts 
pappersarbetet för en fotbollsförening 
med tolv ungdomslag och ett represen-
tationslag. Där ute, på den intilliggande 
konstgräsplanen, bedrivs den verkliga 
verksamheten där hundratals ungdomar 

spelar fotboll nästan varje dag. På kväl-
larna bedrivs den organiserade verksam-

heten på planen, 
men på eftermidda-
gar och helger spelar 
ungdomar fritt på 
den gröna fotbolls-
planen.

– Vi håller alltid 
vår anläggning öp-
pen för ungdomar-
na, så att de kan 
komma hit och spe-

la när de vill. Då håller vi med bollar och 
koner för dem som vill, säger Jan-Inge 
Carlsson.

Ordföranden och en vaktmästare är 
de två personer som befinner sig i de 
öppna lokalerna under dagtid, ibland 
även under sena eftermiddagar. Men när 

IFK UDDEVALLA
tar fart mot inverterad integration

"De här ungdomarna 
som vi har här är helt 
fantastiska. Vi älskar 
dem här uppe och de 
“gôrgoa”

Jan-Inge Carlsson

Den grönvita konstgräsplanen står för ovanlighetens skull tom, när ungdomarna är i skolan.



utanför ramarna

Prinsessemlan, skapad av Markus Ekelund 
som är konditor hos Thimons Konditori 
och Bageri i Nässjö. Det är en semmelbulle 
klädd i marsipan, fylld med mandelmassa 
och hallonsylt, spritsad med grädde och 
toppad med en ros och lock i marsipan. 
2017 presenterades den och det blev en 
omedelbar succé.

Deborah Williams på caféet Var Dags Rum 
i Nyköping tog även fram en choklad-
bollssemlan som är fylld med Nutella och 
vispgrädde

Varje år presenterar Thimons Konditori och 
Bageri i Nässjö sin egna "årets semla" och 
i år kallar dem den för Crongla. Det är en 
smörkavlad croissant fylld med mand-
elpraliné (nougat på rostade mandlar) 
toppad med vispad passionspannacotta.

Ytterligare en variant från caféet Var Dags 
Rum i Nyköping, kallad kläm-semlan, togs 
fram av en av deras medarbetare Josephine 
Rosman. Den består av en semmelbulle 
med mandelmassa som grillas i klämgrill för 
att sedan serveras ljummen med grädde 
till.

För chokladälskaren så finns Nutellasemlan 
som kan köpas hos caféet Var Dags Rum 
i Nyköping. Den är fylld med hasselnöts–
kräm som blandats in i grädde. Det är en av 
delägarna, Deborah Williams, som tog fram 
den för dem som inte tycker om mandel-
massa. 

Konditor Mattias Ljungberg vid Tösseba-
geriet i Stockholm skapade 2015 Semmel–
wrappen. Den semmelvariant som fick 
andra konditorer runt om i landet att börja 
tänka mer kreativt. 
En senare variant från samma bageri är 
lakritssemlan. Det är en semla med smak 
av lakrits - frågor på det?

REDAKTÖR: GABRIELLA SILFVERHIELM GREN

Fastlagsbulle, hetvägg, fettisdagsbulle - ja, kärt barn har många namn sägs det. 
Semlan är ett älskat bakverk som numera finns i flera varianter.

Foto: Tössebageriet, StockholmFoto: Thimons Konditori och BageriFoto: Thimons Konditori och Bageri

Foto: Var Dags Rum, NyköpingFoto: Var Dags Rum, NyköpingFoto: Var Dags Rum, Nyköping
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Hösten 2019 ingick IFK Uddevalla ett 
avtal med kommunen om att under två 
år sköta en del av dess integrationsarbete.  
Avtalet var värt 900 000 kro-
nor och gällde de norra delarna av  
Uddevalla. Avtalet löper ut under inne-
varande år, men kommunen har inte 
för avsikt att för-
länga det.

– Det finns 
knappt något 
avtal kvar och 
det är inte rim-
ligt. Jag tycker 
inte att vi får nå-
gon respekt för 
det jobb som vi 
gör, konstaterar 
Jan-Inge Carlsson nedstämt.

Paula Nyman är tillförordnad förvalt-
ningschef för Kultur och fritid på Udde-
valla kommun. I ett mejl förklarar hon 
läget med det avtal som funnits med 
IFK Uddevalla, som går ut i augusti.

“I nuläget ser nämnden över hante-
ringen av IOP (idéburet offentligt part-
nerskap, reds anm). Det finns i nuläget 
ingen budget för IOP utan det får tas ur 
ordinarie budget där det inte finns någ-
ra marginaler. Kultur och fritidsnämn-
dens budget innefattar dock förenings-

bidrag som exempelvis aktivitetsbidrag 
och anläggningsbidrag”, skriver hon.

Jan-Inge Carlsson understryker att 
föreningen behöver ekonomiskt stöd 
från kommunen för att fortsätta med 
sitt integrationsarbete, där en ungdom-

sverksamhet för 
flickor planeras. 
Men han anser 
att intresset bör 
vara lika stort, 
om inte större, 
hos Uddevalla 
kommun.

– Vänd på det. 
För vår del så 
finns egentligen 

inget behov. Det är för kommunens 
skull som vi behöver stödet. Det är inte 
för oss som förening som det är viktigt, 
det är för barnen och kommunen totalt 
sett. Kom inte och prata integration 
utan att sedan vara beredd att lägga en 
enda krona. Det är en samverkan, men 
de gör ingenting och då blir det deras 
problem till slut.

Paula Nyman väljer att bemöta 
Carlsson synpunkter med ett generellt 
svar, utan att kommentera kommunens  

ansvar för en samverkan mellan de 
båda parterna.

“Det är viktigt att samverka med ci-
vilsamhället ur flera aspekter, bland 
annat när det gäller inkludering och 
jämlikhet. Föreningarna och civilsam-
hällets ideella och självständiga krafter 
är också viktigt att värna. Den offentli-
ga sektorn och civilsamhället behöver 
absolut samverka, inte minst när det 
gäller barn och unga. Samverkan kan 
också ske på många sätt, inte bara ge-
nom ekonomiska medel.” 

När skolan slutar för dagen möts ung-
domarna ute på konstgräsplanen vid 
Fridhem för att spela spontanfotboll. 
När dagsljuset blir till mörker hjälper 
strålkastare till att lysa upp den gröna 
fotbollsplanen, när två ungdomslag 
äntrar den. Det är hög tid för organi-
serad fotboll för IFK Uddevallas ung-
domslag, som tillhör en förening som 
är i behov av inverterad integrering för 
att uppfylla sin vision. 

TEXT OCH FOTO: HAMPUS KJELLBERG
hampus.kjellberg@edu.ljungskile.org

"Detta är inget “poppis” 
område för folk att åka 
upp till, och då pratar 
jag inte om ungdomarna 
utan om föräldrarna. "

Jan-Inge Carlsson

Här på Kamratgården kan ungdomar i området samlas under eftermiddagarna, när personal finns på plats.
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Den så populära räksemlan kommer ifrån 
början från Ljungskile. Nere på Ljungskiles 
Havsdelikatesser skapades räksemlan för sex 
år sedan. Susanna Ivermo är uppfinnaren till 
den så populära semlan landet över.  
Hon berättar om hur människor under de 
första åren reste från bland annat Stockholm 
för att testa semlan. Idag är räksemlan en 
välkänd rätt i Sverige och den hade sin start 
här i Ljungskile. 

...och givetvis är Ljungskile med på 
den svenska semmelkartan!



15

böcker som Ensamma Vargen, som 
gick ut på att läsaren kunde göra egna 
val för att föra handlingen framåt. Hon 
passade även på att köpa på sig det 
mesta som gick att få tag på av Drakar 
och Demoner och rollspelstidningen 
Sinkadus.

– Det var ingen i min omgivning som 
verkade hålla på med rollspel. Var det 
någon som höll på med det så var det 
väldigt hemligt.

Rollspelare blev ofta klassade som 
nördar, vilket var nästan det värsta man 
kunde kallas för i slutet av 80-talet. An-
nat är det nu, enligt Katja Lindblom. 
Dels att hon nu är vuxen och inte bryr 
sig, men också att det är inne att vara 
nörd.

Något som tio år yngre Moa Frithi-
ofsson håller med om. 

– Jag har nog aldrig märkt av den 
riktiga “nördstämpeln”, för jag tillhör 
en generationen då det började bli 
coolt att vara nörd. Däremot har det 
varit ett större problem att vara tjej. Så 
länge som man spelade med sin släkt 
eller kompisar så var det “fine”, det var 
när man testade nya grupper att ibland 
höra “du kan ju inte spela en manlig ka-
raktär”. 

Spelhobbyförbundet Sverok samlar 
den svenska spelhobbyn, där rollspel är 
en av alla grenar. Med 55 000 medlem-
mar och 1 700 anslutna föreningar är 
man ett av landets största ungdomsför-
bund. Sverok Väst har 5 000 medlemmar 
och där har man också märkt av en atti-
tydförändring till hobbyn.

– Min gissning är att det beror på att 
den första generationen som spelade 
rollspel har vuxit upp och att det där-
för finns ett medvetande i "vuxenge-
nerationen" som inte fanns under den 
första rollspelsvågen på 80 och 90-talet, 
säger Martin Brosser, föreningskonsu-
lent Sverok Väst.

Andelen tjejer har vuxit från en nästan 
obefintlig skara på 80-talet till att vara 
betydligt flera idag. Martin Brosser tror 
det kan bero på att hobbyn har breddats 
och att förbundet gjort vissa satsningar 
på olika projekt för att få in fler tjejer.

– Sverok har bland annat pro-

jektet Leia för kvinnor/tjejer och ick-
ebinära i spelhobbyn. Det finns också 
föreningar som riktar sig mot specifika 
målgrupper som barn och ungdomar 
med NPF-diagnoser.

Martin Brosser tror också att hob-
byns tillväxt och acceptans kan bero på 
att svenska rollspelsförlag har haft sto-
ra kommersiella framgångar och därför 
satt rollspel på kartan igen. Inte minst 
internationellt med översättningar. Här 

finner vi Kult “Divinity Lost” från 
Helmgast, Riot Minds version 

av Trudvang Chronicle och 
det största förlaget Fria 
Ligan med framgångar 
med lanseringar som 
Mutant Year Zero, 

Aliens och Twilight 2000. I förra veck-
an drog förlaget igång sin hittills mest 
framgångsrika kickstarter med andra 
versionen av rollspelet The One Ring 
som baseras på JRR Tolkiens Sagan 
om ringens värld. Kickstarten började 
i torsdags och har redan dragit in 8,7 
miljoner kronor.

– Jag upplever att detta har lett till en all-
män nyfikenhet på roll-
spel och att hobbyn 
kommer att växa 
ytterligare i 
framtiden.  
Vi märker  
att biblio-
tek, fritids-
ledare och 

Namn: Moa Frithiofsson 

Ålder: 30 år

Yrke: Studerar User experience

Kuriosa: Började spela när hon 
var 11 och driver idag Svartvikens 
rollspelspodd tillsammans med 
tre vänner.
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I filmer och tv-serier ser vi 
dem sitta i mörka källare med 
Gandalfhatt, tärningar och 
stearinljus - spelande Dung-
eons & Dragons. Vi pratar om 
“rollspelsnördarna”. Nu verkar 
det som att nidbilden är borta 
och att de äntligen fått kom-
ma in i finrummet.

Känner ni till utgrävningen av Tjur-
mannen från Kungsskär 1909, 
80-talets partikelaccelerator på 
Mälaröarna utanför Stock-
holm eller om Havets silver i 
1800-talets Fjällbacka? 

Inte det? Om vi säger 
zombieapokalypsen i 
Göteborg eller den ra-
dioaktiva Uddezonen 
då?

Detta är plat-
ser och berättelser 
som svenska men också  

utländska rollspelare får ta del av när de 
utövar sin hobby. En hobby som många 
såg ned på under 80-talet.

– Förr i tiden var det en kufhobby som 
hölls osynlig, både av dem som utövade 
den och de som inte höll på, säger Kris-

ter Sundelin som själv blev 
rollspelare 1982 när  

en klasskamrat visade honom den för-
sta versionen av det svenska rollspelet 
Drakar och Demoner. 

Det var den så kallade “blå boxen” 
som några driftiga ungdomar gav ut 
sommaren 1982. Företaget hette Target 
Games och drev en spelbutik i en käl-
larlokal i Gamla stan i Stockholm. Året 
efter skapade de tillsammans företaget 
Äventyrsspel som under en tioårsperi-
od kom att ge ut ett flertal Svenska spel 
och äventyr och göra Sverige till ett av 
världens rollspelstätaste länder.

Likt Krister Sundelin så vaknade Katja 
Lindblom intresse för rollspel i tolvårsål-
dern och det var främst alla de fina böck-
erna och lådorna med fantasymotiv som 
väckte hennes intresse.

– Jag måste ha gått i en väldigt okulti-
verad skola, för i min årskurs fanns det 
ingen som höll på med rollspel, säger 
Katja Lindblom.

Eftersom hon inte hittade några att 
spela med så köpte hon soloäventyrs-

Rollspelandet i Sverige har växt till sig

Illustration: Ola Larsson14 15
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till ett rollspel. Temat är zombieapokalyps 
som det såg ut i 80-talets splatterfilmer.

– Jag var nog tio år och då hade jag 
och en kompis en klubb i Herrestad 
som hette Inga zombies. Vi gick ut på 
gatorna och lekte Arkiv X. 

Spelet Skjut dom i huvudet utspelar 
sig i Göteborg, där naturkatastrofer och 
en allvarlig smitta har härjat, därför har 
de döda vaknat och tagit över.

– Tanken har legat och bubblat länge. 
Man har kanske varit ute och tagit en 
öl med kompisar i Göteborg och bör-
jat fundera – vad händer om det blir 
en zombieapokalyps nu, vad ska jag 
göra då och så vidare. Det var i maj 
som Tobias Hadin la upp sitt projekt 
på internetplattformen Kickstarter och 

samlade in totalt 130 000 kronor från 
intresserade.

Spelets regelbok är tryckt och har fått 
utseendet och formen från 80-talets 
VHS-kassetter. En flirt med hyrfilmerna 
blir det även på omslaget med spårvagn 
4 till Angered som attackeras av zombies. 

– Att förlägga spelet till Göteborg och 
Sverige tror jag gör det till en unik produkt. 
En spännande grej vi har gjort är att vri-
da till det med påverkan av naturkrafter i 
Göteborg. Delar av Nordstan är halvt över-
svämmat, så man måste åka runt i sin lilla 
eka eller flotte.

Tobias utlovar speläventyr där man 
får hoppa mellan höghus, zombieskräck 
med drag åt tv-serien The Walking Dead 
men också mycket humor.

Namn: Tobias Hadin

Ålder: 37 år

Yrke: Präst

Kuriosa: Började spela när han 
var 10 och är nu aktuell med 
zombieapokalyps rollspelet 
Skjut dom i huvudet som utspe-
lar sig i Göteborg.

Illustration: William Liberto
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andra yrkesgrupper vill lära sig mer om 
rollspel för att använda det i sin verk-
samhet, säger Martin Brosser. 

Moa Frithiofsson och hennes roll-
spelskompis gillar båda att konstruera 
rollspel och skriva egna äventyr. För att 
bättre förstå hur andra rollspelare tänkt 
runt sitt spelande genomförde de en 
stor enkät.

– Vi fick en respons att de flesta gillar 
att spela egenskrivna gejer som äventyr 
och dyligt, lika mycket som företags-
skrivna. Det bekräftade vår tes om att 
rollspel är mycket av samskapande och 
kreativ hobby, säger Moa Frithiofsson.

Att spela rollspel i vuxen ålder tycker 
Katja Lindblom har stora skillnader jäm-

fört med när hon var tonåring.
– Jag kommer ju ihåg de där första 

sessionerna hur omoget det kunde gå 
till. Den stora skillnaden är att allting 
och alla har mognat och de som skriver 
rollspel idag är ju inte femton år längre. 
Det leder till att det hela blir mer nyan-
serat och mångbottnat. Ett större djup 
helt enkelt.

En göteborgare som är aktuell med 
ett egenkonstruerat rollspel är prästen 
Tobias Hadin. I brist på roliga saker att 
göra under sin uppväxt i Herrestad ut-
anför Uddevalla höll Tobias Hadin och 
hans vänner på med rollspel, lajv och 
det egna punkbandet Det blåser. Det är 
ett av dessa intressen som nu lett fram 

Namn: Katja Lindblom

Ålder: 42 år

Yrke: Observatorieföreståndare

Kuriosa: Började spela när hon 
var 11 och det var först för fem 
år sedan hon första gången 
spelade i en rollspelsgrupp 
med ytterligare en tjej.

16 17



Skrivkurs med 
Bob Hansson
22–25 juli
På en vanlig skrivkurs  sitter 
man på en stol vid ett bord 
och skriver. Sedan sitter 
man på samma stol och 
pratar om det man just 
skrev. Det är superbra. 

Men det här är ingen 
sådan kurs. 

På den här kursen tittar vi 
inte bara på vad man redan 
skrivit, utan på vad som 
hindrar en att skriva ännu 
mer.

Klassiska 
 musikdagar
1–4 juli
Inspirerande musikunder-
visning för gitarr, sång, 
piano och slagverk. För dig 
på amatörnivå likväl som på 
professionell nivå.

Sommar
akademien
8–11 augusti
Tema: Stad och land – om 
landskap, föreställningar 
och berättelser. Föreläs-
ningar och gemensamma 
samtal, i samverkan med 
Högskolan Väst.

Sommarkurser
på folkhögskolan

Mer information och anmälan: www.ljungskile.org
Ljungskile folkhögskola, 459 80 Ljungskile • 0522-68 69 00 • folkhogskola@ljungskile.org

– Majorna är ju alltid kul med hips-
terzombies som går runt, eller livsfar-
liga Liseberg. Där är man körd på en 
gång med alla trånga utrymmen som 
blir dödsfällor.

Betydligt beskedligare är rollspelet 
The Troubleshooter som Krister Sundelin 
håller på att göra sista arbetet med innan 
det ska gå iväg på tryck. Tidigare har han 
bland annat gjort rollspel med rymdtema 
eller haft inspiration från Robin Hood 
eller Ivanhoe. Denna gång är det istället 
inspiration från barndomens seriealbum.

– Det var ganska enkelt. Det finns 
massor av fantasyspel och massor av 
science fictionspel, men inget i genren 
fransk-belgiskt äventyr som Tintin och 
Spirou, Så jag bestämde mig för att göra 
ett, berättar Krister Sundelin under re-
san med spårvagnen mot Nordstan. 

Det viktigaste i sitt spel för Krister 
Sundelin är att både få med humorn 
och det typiska fransk-belgiska serie-
tecknandet.

– Det känns som en väldigt mysig, 
trevlig och glad genre. Den grafiska sti-
len är skitviktig, att det ser rätt ut. Vår 
produkt kommer stilmässigt ligga när-
mare Spirou än Tintin.

Dagens rollspel 
har gjort en lång 
resa i både stil, 
genre och regel-
mässigt. Gamla 
rollspelare har 
vuxit upp och 
vissa har till 
och  med 
blivit mi-
n i s t r a r. 
Tr o t s 
detta så är det vissa som fortfarande inte 

vet eller förstår vad rollspel är och går 
ut på. Något som Moa Frithiofsson rå-

kade ut för.
– Jag pratade på mitt förra jobb om 

rollspel med en kollega och jag såg hur 
han såg väldigt skeptisk ut och bara 
blev mer och mer skeptisk. Så konstigt 
beskriver jag det väl inte, tänkte jag. 
Efter tio minuter tittade han på mig, 
en lite äldre herre, och frågade: är det 
en sexgrej? 

TEXT OCH FOTO: FREDRIK ALMRYD
fredrik.almryd@edu.ljungskile.org

*Yawn* m’rning. I’m Éloïse, and since I’m 16, I don’t 

have a job. I study at St Cathérine’s School for 

Young Ladies, a Catholic boarding school outside 

Paris. Hence the school uniform. I was put there by 

my mom so that she could date stupid men without 

me getting in the way.

Dad disappeared some years ago, but they say 

barely teach anything of that. But the groundskeeper 

at least allows me to use the stable as a workshop.

Namn:  Krister Sundelin

Ålder: 50 år

Yrke: E-learningproducent

Kuriosa: Började spela när han 
var 12 och varit med och skapat 
rollspel som bl.a. Hjältarnas tid, 
Järn och The Troubleshooters 
som släppas under våren 2021.

Illustration: Ronja Melin
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hångla medan de filmade. När  kvinnorna 
avböjde blev männen arga och  f örsökte 
fortsätta att pressa paret till att göra det 
de bad om med hjälp av argument som 
“men ni läbbar är ju skitheta” eller  “något 
måste vi män också få”. Det  krävdes 
att personalen avvisade männen från 
 serveringen för att de skulle sluta  störa 
dem och ge sig av, men inte utan att 
först kasta glåpord och hån mot Sara och 
 hennes sambo.

– Det lämnade en vidrig känsla efter 
sig. Jag är van vid att män är på en, men 
det är något helt annat att känna sig så 
utsatt bara för att de kunde se att vi var 
tillsammans. Jag har varit med om några 
liknande händelser, men just den tänker 
jag på mycket. Det är sådant som har 
gjort att jag inte har vågat komma ut till 
min familj än.

I rummet jag sitter i när jag pratar med 
Sara kommer eftermiddagens solstrålar 
och hälsar på, även om de inte  stannar 
 särskilt länge. I ett fönster hänger  omkring 
ett dussin små solfånga-
re i kristall som bär med 
sig strålarna in i det lilla 
rummet där de skapar en 
slags regnbågsexplosion 
på de  annars halvsmutsiga 
 väggarna. Känns  nästan 
lite för bra för att vara 
sant, som i en film eller en 
 riktigt  flashig dokumentär.

Kristallerna gungar försiktigt i  fönstret, 
och dokumentären rullar vidare till en 
annan karaktär; 23-åriga Charlie. Charlie 
berättar att han aldrig egentligen hade ett 
särskilt tillfälle när han “kom ut” som man 

ofta tänker att HBTQ-personer har. Istället 
började han successivt att bolla tankar om 
sin könsidentitet för ungefär sju år sedan. 

– Därefter var nog den största och 
längsta delen att "komma ut" 
inför mig själv faktiskt. Jag 
minns när jag pratade med 
min mamma om det, och 
hon visste vad jag skulle säga 
 innan jag sa det.

Den största skillnaden i 
relationen med andra sedan 
Charlie kom ut beror på hur 
han ser på sig själv nu jäm-

fört med tidigare. Det, och att han kan bli 
mer osäker i sociala sammanhang.

– Då känner jag en del press,  speciellt 
om det är nya människor. Då måste 
jag oftast "rätta" folk som använder fel 
 pronomen och det tar mycket mer energi 

Dans, färg, och kärlek.

"Jag minns när jag 
pratade med min 
mamma om det, 
och hon visste 
vad jag skulle 
säga  innan jag sa 
det."

Charlie

20

Ända fram till år 1944 var sexuella  
relationer mellan vuxna av samma kön 
olagligt i Sverige. Sedan dess har mycket 
hänt. Sverige gjorde en resa från att ha 
homosexualitet klassat som en sjukdom 
till årliga parader som rör sig genom stora 
delar av vårt långa land. Ett slags färgglatt 
rop som säger “Halloj! Här är vi! Vi finns 
och vi ska fan få ta plats!”. Även om det 
i dagsläget inte är ett möjligt alternativ 
att ha sådana rop på samma vis så kan 
nog de flesta se framför sig de långa tå-
gen med färgsprakande människor som  
dansar fram på gator och torg.

Men bortom parader med glitter, 
glädje rop, och Lady Gaga på högsta 
 volym finns också en vardag. En var-
dag som präglas av både kärlek och hat, 
 förklarar 35-åriga Sara.

– Det finns så mycket fint med att vara 

gay. Men det finns så mycket hat och ont 
kvar. Det kunde jag aldrig ha förberett 
mig för.

När Sara växte upp under 90-talet på 
landsbygden i norra Sverige hörde hon 
aldrig talas om någonting utanför de så 
kallade hetero-ramarna. 

– Jag hade bara lärt mig att alla är 
 hetero, punkt. Att jag hade svårt för killar 
var bara för att jag var den “konstiga”.

Det var under en kylig kväll i april för 
bara några år sedan som Sara fick vad hon 
själv kallar för sitt “euphoria- moment”. 
Det var då hon träffade sin nuvarande 
sambo, och det fick henne att förstå varför 
hon har känt sig så  annorlunda i alla år.

– Jag minns att jag blev så jävla glad 
och chockad när det väl klickade. Som 
att se sig själv på riktigt för första gången, 

inte genom ett normativt filter.
Sara berättar om åren med sin partner, 

och den förändring hon själv och hennes 
nära tog sig igenom. Hon berättar om sin 
flytt till en större stad längre ned i landet. 
Hur hon märkte en skillnad i  främlingars 
blickar och tal till henne när hennes 
 sexualitet kunde “synas” utåt.

– Det är svårt att för klara helt för den 
som inte har sett det själv. Men det är 
lite som att de tittar på ett sago väsen 
 snarare än en vanlig  person. Som att jag  
och min  partner är mer av ett  spännande 
och små läskigt  fenomen än  van liga  homos 
typ. 

Vi blickar tillbaka på ett särskilt minne 
från denna sommaren. Sara och hennes 
partner satt på en uteservering när tre 
män kom fram till dem och bad dem 

Sverige anses vara ett av de bästa länderna att leva 
i som HBTQ-person. Sara och Charlie berättar om 
sina erfarenheter av att leva utanför normerna för 
sexualitet och kön i Sverige.

Kärlekens färger
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Att vara utanför ramarna i 
vårt moderna samhälle blir 
lätt ett ofrivilligt utanförskap. 
Men det finns så många andra 
typer av utanförskap.  
Ett är det digitala utanförskapet.  
Ett utanförskap som kan bero på socioeko-
nomisk tillhörighet där man inte har råd med den 
senaste mobiltelefonen eller en egen dator. 
En annan orsak kan ha med ålder att göra. Man 
har helt enkelt svårt att "hänga med" i all ny teknik. 
Det ska vara app:ar, SMS:as och Skypas.  
Vill man följa nyheter så hänvisas man till att se 
mer på webben, på vår playkanal eller på sociala 
medier. Betalningsärenden ska ske med Bank-ID, 
PayPal eller Swischas. Som sagt - det är inte lätt att 
hänga med i det digitala samhället. 
Fast samma sak gäller även för företag och trend-
sättare. Jag är så gammal så jag mins tiden innan 
internet och hemsidor. Företag som sa "Vad ska vi 
med en hemsida? Vi annonserar ju i telefonkata–
logens gula sidor... 
Ja vi vet ju hur det gick med telefonkatalogerna 
och snabbt fick de långsamma företagen panik för 
att "Vi måste bara ha en sådan där sida!!!". 
Framtidsfabriken grundades av Jonas Birgersson 
utvecklades ur en dator-/rollspelklubb i Lund.  
Samtidigt i den svenska internetutvecklingen dök 
även företag som Icon Medialab upp.  
Nu ville ingen missa tåget som rusade på i 200 km/h. 
Alla spanade efter nästa fluga där "man var 
tvungen att vara" och jag mins tydligt våren 2007. 
En virtuell värld Second Life, med egen valuta dök 
upp som en intressant och skrämmande vision. 
Med så kallade avatarer skulle vi handla saker i 
denna digitala värld och hämta ut i den fysiska. 
Bilföretag skapade showrooms, Ericsson demon-
strerade sina nya mobiltelefoner och svenska 
Utrikesdepartementet öppnade världens första 
virtuella ambasad. Det blev mycket PR och invig-
ningen skulle skötas av dåvarande utrikesminister 
Carl Bildt. Med en digital avatar klipptes band och 
sedan skulle ministern ovant flyga likt stålmannen 
till en konsert. Det gick inte så bra för varken Carl 
Bildt eller mig - vi kraschade i samma virtuella gran.  
Samma sommar slog Facebook igenom och 
världen förändrades för alltid. Virtuella världar och 
rutinerade mobiltelefontillverkare glömdes bort till 
förmån för det senaste mest inovativa. 
Nu snurrar åter den digitala hypen runt något som 
heter Clubhouse och som kan liknas vid det vi 
analoga hade på 80-talet, nämligen Heta linjen. 
Då med en lur av bakelit från Telefonaktiebolaget  
L M Ericsson.

Krönika
av Fredrik Almryd
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att  fokusera på hur folk uppfattar en hela 
tiden.

Charlie säger själv att han har turen 
att aldrig själv ha blivit utsatt för något 
större hatbrott, men att han har varit 
med om mindre händelser som har varit 
jobbiga. Han tar med oss till ett minne 
av en dag på stan med sin syster, då en 
person ropade “könet sitter där nere, inte 
i huvudet” till honom.

Under en tid då Charlie jobbade inom 
kundservice över telefon blev han ibland 
frågad av kunder vilket kön han tillhör, 
eller fick höra kommentarer om hur 

kunder trodde att hans kropp ser ut.
Trots de exempel och historier som 

Charlie återberättar så är han väldigt 
 positiv till situationen för HBTQ- 
personer i Sverige. Samtidigt ser han 
att det finns utrymme för förbättring-
ar. Bland annat att det fortfarande är 
könsuppdelat på offentliga toaletter 
och omklädningsrum, samt att det ofta 
inte finns ett tredje könsalternativ på 
många formulär förjobbansökningar 
och  liknande

– Många säger att Sverige är väldigt 
HBTQ-vänligt och jag håller med, jäm-

fört med många länder, men det finns  
 mycket som kan bli bättre. 

Regnbågsexplosionen är borta vid 
det här laget, trots att timmen ännu inte 
är särskilt sen. Solfångarna fortsätter 
dock att gunga rofyllt i vintervindens 
famn. Väggarna ligger halvsmutsiga 
mörka. Det känns som att de redan 
 väntar på nästa regnbågsexplosion. 
 Nästan lite som Sveriges tomma gator 
idag.

TEXT OCH FOTO: ELOISE DAVIDSSON
eloise.davidsson@edu.ljungskile.org

En del av utvecklingen för 
HBTQ+ i Sverige 

•  1944 avkriminaliseras sexuella 
relationer mellan samtyckande vuxna 
individer av samma kön. Sjukdomsdiag-
nosen kvarstår dock.

•  1972 träder lagen om fastställande 
av könstillhörighet i vissa fall i kraft. En 
person kan då efter egen ansökan få 
fastställt att han eller hon har en annan 
könstillhörighet än den som framgår 
av folkbokföringen om hen fyller vissa 
kriterier.

•  1979 avskaffar Socialstyrelsen ho-
mosexualitet som sjukdomsdiagnos.

•  1987 läggs homosexuell läggning 
(senare ändrat till sexuell läggning) till 
bland diskrimineringsgrunderna i straff-
bestämmelsen om olaga diskriminering.

•  1995 träder lagen om registrerat 
partnerskap i kraft.

•  2003 utvidgas tillämpningsområdet 
för brottet hets mot folkgrupp så att 
också hets med anspelning på sexuell 
läggning omfattas.

•  2009 avskaffar Socialstyrelsen trans-
vestism som sjukdomsbegrepp.

•  2009 görs äktenskapsbalken och 
andra författningar som angår makar 
könsneutrala.

•  2013 avskaffas steriliseringskravet 
vid ändrad könstillhörighet.

•  2016 ges ensamstående kvinnor 
möjlighet till assisterad befruktning 
inom svensk hälso- och sjukvård.

Källa: Regeringen.se
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Under onsdagsmorgonen 
har dagsljuset stadigt 
blekt bort mörkret från 
himlen. Över den lilla 
sjön strålar nu solljuset 
och skänker en behövlig 

gnutta värme på våra kroppar. Klockan 
har just slagit tio när jag och kallbadaren 
Emelie Pettersson intar den stelfrusna 
bryggan vid Bergsjöbadet. Jag fryser en 
aning om händerna, men resten av krop-
pen känns varm och svettig trots att tem-
peraturen närmar sig minus tio. 

– Så här brukar vi göra för att vär-
ma upp kroppen inifrån, säger Emelie 
 Pettersson och höjer armarna i luften för 
att sedan dra in dem mot kroppen medan 
hon andas ut kraftigt. 

Vi står mitt emot varann, höjer och 
sänker våra armar i takt och andas ljud-
ligt tills vi båda börjar gapskratta. Ett 
förväntansfullt skratt, men med en viss 
nervositet. 

Emelie började sin kallbadskarriär 
denna säsong och har varit en frekvent 
badare hela vintern. Hon berättar att för 
varje dopp kan hon vara i lite längre och 
att en lugn andning är mycket viktigt. 
Det bästa är att börja bada under hösten 

för att sakta vänja kroppen vid den sjun-
kande temperaturen i vattnet under vin-
terns gång. 

Jag har tyvärr fått det tipset lite sent. 
För mig blir det här årets andra dopp, 
mitt i februari, med graderna långt under 
nollan.

Isen ligger som ett tjockt täcke ovanför 
sjön och försätter Bergsjöbadet i en djup 
dvala. Ovanför isen vilar ett tunt lager av 
snö som glimmar i solljuset. Granar och 
tallar löper som en mur runt oss och ska-
par en behaglig tystnad. Befinner man 
sig här under sommarmånaderna är det 
ett helt annat landskap man möter. Då 
trängs barnfamiljer och ungdomar på 
klipporna. Folk kastar sig i vattnet från 
både trampoliner och klippavsatser. Vat-
tenpiporna är många, men så här års är 
solrosfröna desto fler. 

– När du är i vattnet ska du försöka lig-
ga kvar tills du har fått ner din andning. 
I början kommer du andas väldigt snabbt 
men försök slappna av då, för klarar 
 Emelie.

Lättare sagt än gjort.

Linda Ahlgren är hälsoentreprenör 
och författare till boken Kalla bad, som 
hon har skrivit tillsammans med Linda 

 Vagnelid. Boken handlar bland annat om 
de positiva effekterna som ett kallt bad 
har på både kroppen och humöret. 

– Jag badar för det ger mig en kick och 
inspiration i vardagen, och det blir ett lyft 
under de mörka vintermånaderna. Jag 
gillar att dela upplevelsen med nära och 
kära, men också på grund av hälsoeffek-
terna, säger hon. 

Linda Ahlgren förklarar att andningen 
är nyckeln till ett bra bad. 

– Om du kan andas lugnt i badet kan 
du också njuta mer av upplevelsen, vara 
där och då. Om du hyperventilerar när 
du är i och sen flyger upp igen så har du 
ju inte njutit av badet. En lugnare and-
ning gör också att du kan stanna längre i 
badet och bli ordentligt nerkyld, och det 
är då man får hälsoeffekterna, säger hon. 

En ring av tunn is runt badstegen vittnar 
om att vi inte är de första som sökt oss 
hit för ett kalldopp. Med våra kängor och 
en bräda vi hittar vid bryggan börjar vi 
hacka hål på den lite tunnare isen. Efter 
tio minuter har vi gjort upp ett dugligt 
hål, som ser lagom inbjudande ut, med 
isklumpar guppandes i. 

– Nu kör vi! ropar Emelie glatt och 
börjar avlägsna sina kläder. Lager för la-

Isvakens frånstötande men välgörande effekt

KALLT DOPP. Emelie Pettersson gör sin första 
säsong som vinterbadare. För varje dopp 
kan hon vara i lite längre. Att kunna andas 
lugnt är viktigt.
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ligger motståndet och andningen är det 
bästa redskapet vi har för att ta kontroll 
över kroppen i stressade situationer. I 
vattnet och i livet. Därför är det viktigt 
att bli medveten om sin egen andning 
och att öva sig på att förlänga andetaget. 

Med en stark motvilja kliver jag steg för 
steg blundandes ner i det iskalla vattnet.

Kylan chockar mig fullständigt men 
som tur är domnar kroppen snabbt. Det 
går inte att värja sig. I denna stunden 
finns det inget annat som existerar. Bara 
kylan. Jag upplever en total närvaro. 
 Emelies röst drunknar i bakgrunden men 
jag kommer ihåg det hon sagt om att an-
das lugnt. Jag tar tre djupa andetag medan 

jag krampaktigt håller i badstegen. 
Värmen söker sig snabbt ut i kroppen 

igen så fort jag klivit upp ur vattnet. Inom 
mig sprudlar en otrolig energi och jag har 
lust att springa ut på en klippa och skri-
ka högt av lycka så att det ekar över den 
tomma oasen. Den smärta som jag pre-
cis tvingade mig igenom känns väldigt 
snabbt värt det. 

– Det du upplevde kallas för Swimmers 
High och är just kicken efter ett kallt bad 
när man går upp och får det här ener-
gi-påslaget. Man känner sig helt oövervin-
nerlig. Man kan stå naken på klipporna 
mitt i vintern och känna att man äger hela 
världen. Ett mycket beroendeframkallan-
de tillstånd, förklarar Linda Ahlgren. 

Linda Ahlgren berättar att man kan 
använda ett kallt bad som ett verktyg för 
att må bättre. På kort sikt ger badet dig 
mer kraft och energi i vardagen. Om man 
kollar mer långsiktigt finns det forskning 
som visar på en rad positiva hälsoeffek-
ter. 

– Vi har bland annat sett ett ökat väl-
mående och minskad stress hos vinter-
badare. Det kan minska depressiva 
tillstånd som ångest, migrän och hy-
peraktivitet. Det ger minskad smärta i 
kroppen, alltså ökad smärtlindring. Det 
ger också ett ökat brunt fett och en bättre 
ämnesomsättning. 

Det bruna fettet använder kroppen till 
att öka förbränningen och skapa värme i 

ger. Tills inget längre stoppar den isande 
kylan att tränga in i kroppen. Hon kliver 
ut på badstegen och utan att röra en min 
sänker hon sig sakta ner i isvaken. Jag hör 
hur hon andas djupt och lugnt. Hennes 
ansikte spricker upp i ett leende. 

En lätt vind fläktar min solbelysta kropp 
och den isande kylan börjar tränga sig 
närmre. Jag gör likt Emelie och börjar ta 
av mig ett plagg i taget. Att ta med en filt 
visade sig vara en brilliant idé, då man 
helst inte vill stå barfota på bryggan. Mitt 
nyfunna mod - efter att ha bevittnat med 
vilken elegans Emelie tog sig an badet –
rinner snabbt av mig när jag känner ste-
gens kyla mot min fot. 

– Nej, det här vill jag inte Emelie! Jag 
går upp nu, tjuter jag precis när jag ska 
stoppa foten i vattnet.

– Det här klarar du Vilja, kom igen det 
är bara att göra det!

Att känna ett starkt motstånd till att kli-
va ner i en isvak är vanligt, vittnar Linda 
Ahlgren om. Men så klart har kallbads-
experten några tips för att överkomma 
den värsta rädslan. 

– För det första måste du ju vilja, om 
någon annan övertalar dig att bada blir 
det lättare att strunta i det när du väl är 
där. Sedan är det bra om man har ett syfte 
med varför man badar och påminner sig 
om det, till exempel energikicken eller de 

positiva hälsoeffekterna, säger hon. 
Linda Ahlgrens bästa tips är att göra 

någon slags andningsträning i sin vardag 
och inte bara i samband med badet, för 
att bli van med att vara närvarande i sin 
kropp. Hon förklarar att så som vi lever 
idag gör att vi väldigt sällan tvingas in i 
en stressad situation som vi inte kan fly 
ifrån. Idag är det så lätt att bedöva sig 
från pressade situationer, genom att ta 
upp mobilen eller distrahera sig med nå-
got annat. 

– Det man gör när man kliver ner i ett 
kallt bad är just att man tvingas in i en 
stressad situation som man inte kan fly 
ifrån om man väl bestämt sig för att stan-
na där i till exempel fem andetag. Där i 

KALLT DOPP. Bergsjöbadet ligger 
inbäddat i is och snö som reflekterar 

soljuset. Granarna och tallarna står 
höga och skyddande runt oss. 

Dags att ta ett vinterdopp!
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kroppen, medan det vita fettet används 
som en energireserv och ligger lagrad 
i kroppen. Det vita fettet vill många bli 
av med, men det bruna fettet är mer 
 eftersträvansvärt eftersom det hjälper dig 
att anpassa temperaturen i kroppen. Fler 
bruna fettceller betyder alltså en bättre 
temperaturreglering och gör att du fryser 
mindre på vintern. 

Andra hälsoeffekter är att du får ett 
starkare hjärta och även minskad risk 
för stroke och demens. Ett ökat immun-
försvar, ökad kroppskontroll och bättre 
fokus. 

– Jag som jobbar med träning och hälsa 
brukar säga att det inte finns några quick 
fixes, men det här är faktiskt en quick fix 
som fungerar. Jag vill gärna sprida hur 
enkelt det faktiskt är att må bättre bara 
av att kylas ner lite grann, avslutar Linda 
Ahlgren. 

Listan på positiva hälsoeffekter kan gö-
ras lång och för mig blir det allt mer för-
ståeligt varför vinterbad har blivit så po-
pulärt det senaste året. Att bada kallt har 
länge varit utanför ramarna av vad som 
varit normalt. Men i vårt coronaanpas-
sade samhälle är kickarna i var dagen få, 
vi får istället söka äventyret runt hörnet 
och då blir ett kallt dopp mer än lockan-
de. Förra året vändes världen upp och ner 
och sådant som tidigare känts utanför ra-
marna, kan vi nu välkomna innanför dem. 

TEXT OCH FOTO: VILJA ÅGREN
vilja.agren@edu.ljungskile.org

Linda Ahlgrens 
fem tips för dig som 
vill testa vinterbad

 Ta alltid på/med dig mjuka kläder, 
strumpor och skor som är lätta att ta 

på efter badet när fingrarna är kalla.

 Ta med en filt eller liknande att stå på 
när du byter om.

 Naturen är en viktig del av upplevel-
sen, testa därför olika badställen för 

att maximera naturupplevelsen.

 Att göra andningsövningar innan kan 
hjälpa dig att lugna ner din kropp när 

du är i badet. Försök även andas lugnt när 
du ligger i för att njuta mer av upplevelsen. 

 Bada bara när du är helt frisk. Natur-
ligtvis.

UPPVÄRMNING. Vi är inte de första som sökt sig till Bergsjöbadet för ett kallbad, men vaken 
har börjat frysa igen. Emmelie Pettersson hackar hål på nyisen med sin känga och en 
 bräda. Efter tio minuter är isvaken redo för vårt dopp.

BADDAGS. LN:s reporter gör sig 
redo för ett dopp i isvaken.
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�e Matrix, 1999
Regissör: Lilly och Lana Wachowski
Genre: Science fiction/Action

Vad är verklighet och vad är fiktion? Den frågan ställer man 
sig i omgångar när man ser filmen Matrix. Även efter sluttex-
terna. Jag förstår nog fortfarande inte vad det var jag såg. Hu-
vudkaraktären Neo befinner sig i en overklig värld enligt ter-
roristen Morpheus som tvingar Neo att välja mellan ett blått 
och ett rött piller. Han vaknar därefter upp till en värld där 
AI-maskiner slåss mot mänskligheten.

Pleasure, 2021
Regissör: Ninja Thyberg
Genre: Drama

I Pleasure lämnar 20-åriga Linnéa den svenska småstaden för 
ett liv som porrstjärna i Los Angeles. Filmen är en unik inblick 
i en om skakande bransch och med nästan enbart riktiga skå-
despelare från porrbranschen lutar den på gränsen till doku-
mentär. Filmens  skildring av porrbranchen är en spegling av 
hur det är att vara kvinna idag. 

Bjarne vil ikke på �lm, 2018 
Regissör: Weronika Nitsch 
Genre: Dokumentär

Filmskaparen Weronica invaderar sin granne Bjarnes liv på 
den norska landsbygden där deras vänskap växer och Bjarne 
samtidigt blir o  frivillig huvudkaraktär i en film om sitt eget 
liv. Filmen ger en  rörande inblick i hur väldigt olika personer 
kan komma varandra  nära, men också en varm påminnelse 
om hur varje människa bär på en historia värd att berätta.

Ambiencé, 2020
Regissör: Anders Weberg
Genre: Dokumentär

Svensken Anders Weberg släppte på nyårsafton 2020 världens 
näst längsta film någonsin. Filmen är 720 timmar lång,  alltså 
en månad. Det än mer unika med filmen var att Weberg valde 
att visa filmen en gång globalt, för att sedan förstöra  materialet 
vid filmens slut. Den sista trailern till filmen var sju timmar 
lång. 

Film i fokus
LN-redaktionens tips på �lmer som tar klivet utanför ramen

REDAKTÖR: HAMPUS KJELLBERG
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För att få något målat innan-
för tavelramarna måste man 
först tänka utanför dem. Eller 
så tar man bort dem helt - och 
låter teckningen få liv, i form 
av en bronsgestalt. Tecknaren 
Annika Heed och illustratören 
Jessica Lindholm har båda fått 
uppdrag inom skulpterandet 
där de fått gå utanför det som 
de vanligtvis ägnar sin tid åt. 
Det är ju inte varje dag man 
får frågan om att skulptera en 
känd svensk musikprofil.

Annika Heed, tecknare från Sollen-
tuna, har fascinerats mycket av musiker 
och deras sätt att befinna sig ’i en enda 
stor känsla’. Hon försöker att få in mu-
siken i det mesta hon gör. Det syns inte 
minst när man slänger blicken på hennes 
skulpturer i järnplåt eller teckningar fö-
reställande flamencodansare och blues-
musiker.

– Jag fascineras så över hur de 
går upp så i musiken, och hur hela deras 
kroppar är med, säger Annika Heed.

Hon syftar på musiker som hon ägnat 
mycket tid åt att teckna och modellera. 

"Så stark att den nästan blir levande"

Hennes man, som 
spelar i bandet Baba 
Blues, är en av dem.

Fascinationen av 
inlevelsen finns även 
hos Annika när det 
kommer till dans. Som 
barn fanns en längtan 
hos henne efter att bli 
f lamencodanserska. 
Det var när familjen 
var på resa i Spanien.

– Kan jag inte 
dansa så kan jag åtmins-
tone göra skulpturer och teckningar av 
dem, säger hon.

För några år sedan fick Annika i upp-
drag att göra en skulptur föreställande 
artisten Ted Gärdestad. Det hela tog sin 
början då en eldsjäl i Sollentuna som 
hyser stor kärlek till bröderna Ted och 
Kenneth Gärdestad och vad de åstadkom 
med sin musik. Eldsjälen var engagerad i 
Ted Gärdestadsällskapet och ville få till 
en skulptur. Sällskapet skickade ut en 
förfrågan till ett antal skulptörer och An-
nika svarade att hon gärna åtog sig upp-

draget, bland annat med 
motiveringen att hon se-

dan tidigare gestaltat musi-
ker och att det är hennes specialintresse.

Efter att de valt ut vem som skulle ska-
pa skulpturen så startades en insamling.

– Initiativtagaren var enormt fö-
retagsam”, säger Annika Heed.

Men först var föreningen tvungen att 
få tillstånd av kommunen att ställa upp 
skulpturen på offentlig plats. Innan skis-
serna skickades till kommunen för att 
godkännas så kom Annika med olika 
idéer om hur man skulle kunna göra ge-
staltningen så maffig som möjligt, med 
den begränsade budgeten som fanns.

– ”Jag hade olika tekniska lös-
ningar för hur det skulle kunna bli något 
pampigt, vilket jag tror gjorde att det blev 
mer spännande.”

Från början var det tal om att göra ett 
porträtt, men Annika tyckte att det skulle 
vara en hel gestalt istället. Det finns en 

"Flamencodansare", kol på linne.  
Teckning: Annika Heed
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"Så stark att den nästan blir levande"

Ted-skulpturen i brons, skapad av Annika Heed.
Foto: Gabriella Silfverhielm Gren
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Illustratören Jessica Lindholm från 
Hova har levt på sitt yrke i över tjugo år, 
men innan hon började som illustratör 
så hade hon bland annat gått en kera-
mikkurs vid Hellidens Folkhögskola, 
och innan dess en skulpturkurs på ABF 
i Mariestad. Men tanken på illustration 
fanns med redan då.
Genom åren har hon illustrerat en hel del 
barnböcker, bland annat serien om Krå-
ke. De senaste i raden är hennes egenför-
fattade faktaböcker för barn med 
karaktärerna Newton 
och Nisse i huvud-
rollerna. De böcker-
na hade inte kommit 
till om det inte vore för 
att hon gick en bilder-
boks-kurs på HDK 2016, 
menar hon.

När Jessica Lindholm ska-
pade karaktärer och exteriör 
till sin bok ”Alice McMallis 
– pojken på kyrkogården” så 

Bronsbysten förställande Stikkan,  
skapad av Jessica Lindholm. 
Foto: Gabriella Silfverhielm Gren

fick hon inspiration från en zombiefilm 
som hon och maken hade sett. Filmen 
var inte något vidare bra, men både hon 
och maken drömde mardrömmar om 
skrikande zombies dagar därpå. Då fick 
Jessica en idé om att man kanske skulle 
kunna göra en berättelse om zombies för 

barn. Hon berättar att det 
var lite av en utmaning att 
skriva en sådan bok, efter-
som den inte liknar något 
hon gjort tidigare.

Det blå trähuset hu-
set som huvudkarak-
tären Alice bor i är så 
gott som hämtat från 
Hova. Närmare be-
stämt det hus, som 
är en av  
Hovas äldsta, där 
Jessica själv bod-
de tills för ett par 

år sedan. Idag finns där en färghandel. 
Men att berättelsen utspelar sig på en 
kyrkogård kan ha med hennes egna rug-
giga barndomsminnen att göra, hävdar 
hon. När Jessicas pappa kom till Hova 
så byggde de hus på den gamla delen av 
en då flyttad kyrkogård. Hon minns att 
de hittade ett och annat kranium, vilket 
hon tyckte var läskigt. Men skräck är lika 
fascinerande som ruggigt, menar Jessica. 
Det finns en skräckblandad förtjusning.

Det är också i hembygden Hova som 
Jessica tillsammans med andra lokala 

Lekskulpturen 'Hästen Saga'.  
Foto: Privat

Newton och Nisse. 
Illustration: Jessica Lindholm

Utgiven på Idus förlag.
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del saker som hon tyckte var viktiga vid 
utförandet av Ted-skulpturen. En av dem 
var att ta fasta på att han var vänsterhänt.

– När han spelar på gitarren så 
blir det som om han spelar över hjärtats 
strängar, att det kommer direkt från hjär-
tat.

Teds bror Kenneth Gärdestad, som var 
arkitekt, var också med i processen, vil-
ket även fick Annika att jobba lite arki-
tektoniskt.

Den 6 juni 2006 invigdes statyn vid 
Ted Gärdestads Plats i Silverdal i Sollen-
tuna. På plats fanns elever från den lokala 
musikskolan och även gitarristen Janne 
Schaffer, som var god vän med Ted.

Att gestalta musiker har Annika fort-
satt med genom åren, men hon har ock-
så tagit sig an ett uppdrag att skapa en 
konstinstallation i Värnamo kallad ’Tur-
kens bänk’. Historien bakom den kan te 
sig lite märklig, menar Annika. Personen 
bakom idén om bänken visade sig inte 
alls vara turk, som de flesta från början 
trodde.

Det var en man vid namn Kadim som 
hade kommit från Turkiet till Sverige 
som 18-åring för att skaffa sig ett jobb. 
Men han fick inget jobb, och hade inte 
heller någonstans att bo. Ledsen över sin 

situation lade han sig på en parkbänk om 
kvällen och grät. Det dök då upp en mis-
sionär som erbjöd honom husrum. Åren 
gick, och Kadim fick vänner runt om 
i Värnamo. Han etablerade sig bra, och 
idag är han en storföretagare. På senare 
år ville han ge något tillbaka till Värna-
mo för att visa sin uppskattning för att 
bygden tagit emot honom så väl. Det var 
hans egen idé att det skulle vara i form av 
en bänk, berättar Annika Heed. Det kom 
fram att han var armenier, och inte turk. 
Istället för ett orientaliskt utförande av 
den turkiska bänken så fick den ett mer 
kristet intryck, vilket gjorde initiativtaga-
ren glad.

Namn: Annika Heed 
Född: 1955 
Bor: Sollentuna, Uppland 
Yrke: tecknare, skulptör

För att göra en bra skulptur så måste 
den vara så stark att den nästan tar över 
och blir levande, tycker Annika. Hon 
berättar att hon en gång gjorde en lek-
skulptur i form av en häst. Sedan gick 
det förbi en livs levande häst som blev 
märkbart upprörd över vad den såg. 

– Då tänkte jag att den är nog lite 
bra den här skulpturen, säger hon.

'Turkens bänk' i Värnamo. Foto: Privat
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Lekskulpturen 'Hästen Saga'.  
Foto: Privat
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Här presenterar vi tips på böcker som på ett eller annat sätt tycker faller utanför ramarna. Vad 
som gör att berättelsen är utöver det vanliga kan både ha med innehållet och formen att göra. 
Hoppas ni hittar någonting i er smak – trevlig läsning!

Böcker utöver det vanliga  

Eloises udda boktips!
Inlåsta 
av Emma Donoghue

Förlag: Lind & Co
Handling: Historien berättas ur en 
femårig pojke, Jack, som har hållits 
fången i ett litet rum tillsammans 
med sin mamma under hela sitt liv 
och deras väg till riktig frihet. 

Varför den faller utanför ramen? 
Boken visar inte bara familjens kamp 
till frihet, utan också det berg som 
man som människa måste bestiga 
efter att ha tappat grepp om sitt liv 
och omvärlden.
Varför den är läsvärd? 
En spännande och gripande historia 
om trauma, att bygga sig själv på 
nytt, och den ovillkorliga kärlek som 
ett barn ger till sina nära.

Gabriellas udda boktips!
Boken som inte ville bli läst  
av David Sundin

Förlag: Bonnier Carlsen Förlag 
Handling: Det är en bilderbok för alla 

barn (3-6 år) som behöver hjälp av vux-
na för att kunna läsas. Allt handlar om 
att boken inte vill bli läst. Den har ingen 
berättelse.

Varför den faller utanför ramen?  
Den kan upplevas som krånglig. Bokstä-
ver försvinner och boken både försöker 
stänga sig och brännas. En slags omvänd 
psykologi som triggar en att fortsätta 
bläddra. 
Varför den är läsvärd? Komikern 

David Sundin gjorde en stark barn-
boksdebut då den blev den mest sålda 
barnboken i Sverige 2020, vilket talar 
sitt klarspråk. Den har skiljt ut sig från 
mängden.

Hampus udda boktips!
En dramatikers dagbok  
av Lars Norén

Förlag: Albert Bonniers Förlag
Handling: Lars Noréns dagboksan-
teckningar mellan 2000 och 2005 blev 
till en bok, släppt av Albert Bonniers 
förlag. I dagboken får man följa varje 
dag från dramatikerns första halva av 
2000-talet. 

Varför den faller utanför ramen? 
Greppet att publicera sin dagbok är 
inte unikt, men Noréns egna detal-
jer förklarar hans egen problematik 
under femårsperioden. 
Varför den är läsvärd? 
Lars Norén gick bort för ett par 
veckor sedan och hans första av tre 
dagböcker skildrar en kontroversiell 
tid i dramatikerns liv.

Elins udda boktips!
Yahya Hassan: dikter  
av Yahya Hassan

Förlag: Norstedts Förlag
Handling: Yahya Hassans diktsam-
ling är präglad av våld och krimina-
litet. Dikterna handlar om författa-
rens eget liv och uppväxt i förortens 
“ghetto”. Med en våldsam pappa och 
en identitet splittrad mellan en mus-
limsk bakgrund och livet i Danmark. 

Varför den faller utanför ramen? 
Yahya Hassan lever själv “utanför 
ramarna” av samhället och hans 
diktsamling är en unik onyanserad 
skildring av detta.
Varför den är läsvärd? 
Ärlig och rak läsning som berör, 
skriven av en person som höjer 
sin egen och andras röster genom 
poesin.

REDAKTÖR: ELIN STADENBERG
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konstnärer driver Galleri Hova sedan 
2013, som består av ett galleri och en bu-
tiksdel. Där ställer de ut sina egna verk 
samt anordnar gästutställningar. 

En av hennes uppmärksammade ska-
pelser är en bronsbyst föreställande 
skivbolagsdirektören Stikkan Anderson. 
1999 fick hon i uppdrag att avbilda den 
Hova-bördige Stikkan. Detta efter att en 
man från samma bygd tyckte att det skul-
le finnas en byst av den framlidne skiv-
bolagsdirektören, som en hyllning.

– Han som stod bakom initiati-
vet pratade med ett par andra i bygden 
och då tipsade dem om mig, säger Jessica 
Lindholm. 

Mannen bakom idén ringde sedan upp 

Namn: Jessica Lindholm 
Född: 1969 
Bor: Hova, Västergötland 
Yrke: illustratör, skulptör

GABRIELLA SILFVERHIELM GREN 

      gabriella.silfverhielm.gren@edu.ljungskile.org
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En av Jessicas illustrationer. Finns med på 
den humoristiska postern 'Ornitologiskt 
sammelsurium'. 

Bysten utanför Stikkans barndomshem i Hova.  
Foto: Gabriella Silfverhielm Gren

Jessica och frågade om hon ville ta på sig 
jobbet – och hon sade ja.

– De visste ju att jag hade gått på 
olika skolor och att jag höll på mycket 
med konst och bilder, säger Jessica.

Det första hon fick göra var att leta upp 
bilder på Stikkan, vilket innebar en biltur 
till museet i Skara där det finns ett arkiv 
med Stikkan-grejer som han själv skänkt. 
Där letade Jessica reda på tidningsur-
klipp och bilder som hon kunde gå efter. 
Efter det gjorde hon några byster i lera på 
försök, innan det var dags för den riktiga. 
För att få proportionerna och storleken 
rätt så fick hennes man ställa upp som 
förlaga. När öron och skjortkrage skulle 
formas fick han sitta där, berättar Jessica 
och skrattar.

– Det var väldigt att roligt att 
göra den, kommer jag ihåg. Nervöst, 
men roligt, säger hon.

Nu när hon är äldre så kan hon näs-
tan inte förstå hur hon kunde säga ja 
på stående fot.
Förutom bronsskulpturen som står 
utanför Stikkans barndomshem i 
Hova så har det gjutits en åt familjen 
Anderson. På Polarprisutdelningen 
varje år kan man se Stikkan-bysten 
skymta förbi i tv-rutan. 
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Sökes:
Någon som vågar stå upp 
och visa lite civilkurage när det verkligen gäller!
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?
ANTIGONEPRISET är folkhögskolans pris för visat civilkurage. 2021 delar vi ut 
det för fjortonde gången. Nu behöver vi din hjälp. Vem tycker du ska få priset?

Alla kan nominera en kandidat. Alla kan också bli nominerade, förutsatt att det 
är en i dag levande person. Nomineringar till 2021 års Antigonepris skall vara 
folkhögskolan till handa senast 28 februari. Länk finns på skolans hemsida.

Läs mer om priset och tidigare pristagare på vår hemsida.

Antigonerriset
Ljungsk i le folk högskola,  459 80 Ljungsk i le •  0522-68 69 00 •  folk hogskola@ljungsk i le.org •  w w w.ljungskile.org

Nominera!

2008: Mehari Yohannes (och Semere Kesete), 2009: Anders Dejke, 2010: Omer Goldman, 2011: Natalie Sörman, 2012: Deidre Palacios, 2013: Ann-Margret Mossberg och Lisbeth Richter Pedersén,  
2014: Abdulahi Hussein, 2015: Suman, 2016: Yasin Missaoui, 2017: Fredrik Önnevall, Hanin Shakrah och Clas Elofsson, 2018: Lena Matthijs, 2019: Maja Rosén, 2020: Denise Olsson Bergqvist.


