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Enligt socialstyrelsen är kravet
på sterilisering inte försvarbart.

De protesterade
mot sterilisering
E-nytt följde 17-åringen Alex
från Ekerö på demonstation för
de mänskliga rättigheterna.

Kommunen är en av de sista i landet att ta emot ensamkommande flyktingbarn

Migrationsverket har sedan 2006 vädjat till alla Sveriges kommuner att ta
emot flyktingbarn som kommer utan familj eller anhöriga. Först 2011 tog
Ekerö kommun emot de första barnen och möjliggjorde till slut ett boende.

– Tar de frågan på allvar måste de göra bättre än så här. De har haft alla
möjligheter att agera, men viljan har inte funnits, säger Britt Tortensson
från Rädda Barnen, Mälaröarna.
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Ekerös flyktingpolitik
får kritik från flera håll

Konstverk och kläder i ylle.

Konstutställning
med ull i fokus
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– Jag har alltid haft ett behov av
att vara kreativ. Ibland känns det
som att jag tänker med händerna, säger Ane Sven-heden.
Nu är hon aktuell med sina
nya verk i ull.
SID 7

Cash is king, men inte länge till.

Kontanterna är
på väg bort
Snart är kontanter ett minne
blott. Swedbank väljer att ta
bort kontanthantering på alla
kontor. Som kund blir du tvungen att skaffa kort. Många upprörs och vill ha kontanterna
kvar.
SID 2-3

Tillsammans med Stefan Sundström har ensemblen skrivit egna låtar, som handlar om hur viktigt det är att ha vänner.
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Banbrytande projekt sträcker sig över gränserna
– Här möts olika kategorier av människor som annars lever isolerat, säger
Katrin Rosemarysdotter. Premiären för musikalen går av stapeln den 24
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mars och repetitionerna med cirkuskonster, låtskriveri och skådespeleri är i
full gång. Inget liknande projekt har tidigare funnits på Ekerö.
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Hänt i korthet vecka 3
skedde ett
inbrott i hårsalongen Hairlight på
Ekerövägen. Gärningsmännen bröt
sig in genom ett fönster och stal
material av okänt värde.

NATTEN TILL TISDAGEN

i ett växthus på
Nyckelbyvägen på tisdagsmorgonen. Södertörns brandförvar ryckte
ut för att kontrollera den oljetank
som låg bakom branden.

EN BRAND BRÖT UT

E-nytt vecka 03 2012

Barnen

EN HUND FÖLL NER I en brunn vid Skå
flygplats under tordagen. Brandmän från Ekerö brandstation ryckte
ut för att hjälpa hunden upp.
JIMMY KARLSSON, LINN MATIKKA

Pinsamhet leder till att Ekerös unga väljer bort kondom.
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Unga negativa till kondom
De flesta sexuellt överförbara
sjukdomar fortsätter att öka enligt Smittskyddsinstitutet (SMI).
Ing-Marie Wik som är barnmorska på Ekerös ungdomsmottagning
tror det beror på ungas negativa
inställning till att använda kondom.

ökade antalet
upptäckta fall av gonorré i Stockholms län med 32 procent, enligt
nya siffror från SMI. En trend man
kan se hos de flesta sexuellt överförbara sjukdomar.
Ing-Marie Wik Nordström menar att det beror på ett utbrett
riskbeteende när det gäller ungas
sexvanor.
— Våra ungdomar är jättedåliga
på att använda kondom. Det är
svårt att få dem att göra det, säger
hon.
Ing-Marie menar att de flesta
har en negativ inställning till kondomer.
— Det anses skämmigt att föreslå
att man ska använda kondom. Många ser det som att man anklagar den
andre för att ha en sjukdom och
inte att man gör det för att ta ansvar,
säger Ing-Marie.
UNDER FÖRRA ÅRET

Liisa Ödén Vento.
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Hallå där ...
Liisa Ödén Vento, ordförande för
Socialdemokraterna Ekerö.
Trots positiva siffror för er lokalt
går partiet neråt i varje opinionsundersökning, hur ska ni vända på den
trenden?

— Genom att lägga stor vikt på att

jobba lokalt och med platsspecifika
frågor. Vi måste hitta de områdena
som berör människor i olika delar
av landet och jobba stenhårt med
detta.
Tror du Håkan Juholt är rätt person
för uppdraget?

— Det blir svårt. När han tillträdde som partiledare hade jag
höga förväntningar på att han
skulle stå för något nytt, men så har
det inte blivit. Nu befinner sig han,
och partiet, i en jobbig situation.
Jag tror det blir svårt för honom att
återskapa ett förtroende för väljarna som inte redan är med i partiet.
Inom vilka område anser du som
viktigt att jobba med inom partiet?

— Jag tror mycket på att vi måste

jobba med lokala frågor, områden
som engagerar och aktiviteter
som ligger nära människan. Med
det menar jag förskola, skola och
äldrevård.
Vilka frågor jobbar ni med just nu
på Ekerö?

— Först och främst bostadsfrågan som har varit besvärlig under
den senaste tiden. Som det är i
dag har inte alla möjlighet att bo
på Ekerö eftersom hyresrätterna
är få och vi vill se att fler ges möjlighet att bosätta sig här, genom att
skapa fler hyresrätter. Andra frågan
vi fokuserar på är renovering av
samtliga lokaler som är i behov av
underhåll, något vi också lade in i
senaste budgetförslaget.
MARCUS ÅBERG

EN KÖNSSJUKDOM SOM däremot minskar är klamydia. Något Ing-Marie
tror beror på att man har blivit
bättre på att upptäcka infektionen och därmed förhindra ökad
smittspridning.

— Det vanliga är att man kommer
in för att få dagen-efter-piller och
då föreslår vi även ett klamydiatest. Sedan har vi ju också klamydiamåndagen varje höst, då man får
komma in och testa sig.
ING-MARIE MENAR ÄVEN att fler känner till klamydia eftersom det inte
anses genant att prata om. Många
har inställningen att det inte är
något större besvär eftersom det
finns behandling.
— Inställningen är att det bara är
att ta ett piller och sen är det bra.
Medan det fortfarande är pinsamt
att prata om könsvårtor, herpes,
kondylom och hiv, säger Ing-Marie.
CORNELIA KARLSEN

F

Gonorré

Gonorré var en vanlig könssjukdom
i Sverige fram till 1980-talet varefter den minskade för att under
senare år åter öka.
Den inhemska smittspridningen
förekommer framför allt i storstadsområdena. Sjukdomen är vanlig
i hela världen, även i Europa, och
många svenskar smittas varje år i
Sydostasien.
Utomlands är bakterierna ofta motståndskraftiga mot många läkemedel
och även i Sverige ses en spridning av
resistent gonorré.
Källa: Smittskyddsinstitutet (SMI)

Många äldre blir lidande
när kontanter försvinner
Snart är vi bundna till kontokort.
Kontanter blir snart ett minne
blott. Åtminstone enligt Swedbank som väljer att ta bort kontanthanteringen. Handelsbanken
går emot detta och har inga planer på att ta bort kontanterna.
— En bank ska vara för alla, anser Mattias Lindmark bankchef på
Handelsbanken.
KONTANTLÖST SAMHÄLLE där
vi helt är bundna till kontokort är
snart en verklighet. Swedbank i Ekerö centrum ingår i ett omfattande
arbete som banken beslutat om. All
kontanthantering ska bort. Marie

ETT

Briland är bankchef och ser det som
ett steg i samhällets utveckling.
— Vi har inget slutdatum för
avvecklingen mer än att det tas bort
under våren, säger Marie.
detta är ett
första steg som fler och fler kommer
haka på, så även butiker. Något som
redan skett runt om i landet. Bankerna är bara i framkant för arbetet
mot ett kontantlöst samhälle anser
Marie Briland. Men det är inte alla
som håller med om att Swedbanks
beslut är bra. Mattias Lindmark är
chef på Handelsbanken, Ekerö.
— Hos oss finns det inga planer på
HON ANSER OCKSÅ ATT

Karin Ytterberg visar biljardbordet som är en gåva från Rädda barnen.
”We hope peace” står det på väggen. Här bor de som hoppas på ett
bättre liv i Sverige. Olika livsöden
har fört dem hit, till ett trevåningshus i utkanten av Ekerö.
BOENDET VI SKA TILL ligger långt ute
på landet. Efter flera vägbeskrivningar och lite felkörning kommer
vi till slut fram. Tidigare boenden
har blivit utsatta för hot och trakasserier av främlingsfientliga grupper,
därför är deras adress hemlig.
På hemmet som drivs av ett privat företag bor det i dag åtta pojkar i åldrarna 15 till 17 år. De är
alla ensamkommande flyktingbarn
och har på något sätt förlorat sina
familjer. Kanske har de inga le-

vande släktingar kvar eller så har de
blivit ivägskickade för chansen om
ett bättre liv.
Karin Ytterberg som är verksamhetschef möter oss i dörren och visar
oss in i det stora trevåningshuset.
— Usch, vad det luktar rostbröd!
De har precis ätit frukost, utbrister hon när vi kommer in i köket.
Mittenvåningen ser ut som vilket
familjehem som helst, klassiska
Ikeasoffor i vardagsrummet och
fotografier som pryder väggarna.
— Institutionshem är inte så
hemskt som många vill få det
att framstå som, säger Karin.
också många
teckningar som pojkarna har ritat.

PÅ VÄGGARNA HÄNGER

att avveckla kontanthantering, om
inte något drastiska skulle inträffa,
säger Mattias.
ser man inga
problem med att göra denna omställning, för att få över sina kunder
till att koppla upp sig med bankkort
har de börjat sprida informationen.
— De flesta kunderna har ställt sig
positiva till detta, förklarar Marie
Briland.

FRÅN SWEDBANKS SIDA

Men du anser inte att ni stänger ute
vissa?

— Nej, det tycker jag inte. Vi
måste komma ihåg att det inte är
mycket kontanter i omlopp i dag,
många har redan vant sig vid att
sköta alla affärer med kort.
Mattias Lindmark håller inte med
om att deras beslut är rätt, utan han
ställer sig kritisk till att de nu tving-

Ingrid Ygfors.
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ar alla sina kunder till att skaffa kort
och helt lämna kontanterna.
— Vi vill tillgodose allas behov,
därför väljer vi att ha kvar kontanterna hos oss, säger Mattias.
FLERA AV DE E-NYTT pratat med
håller med om att detta är ett steg
i fel riktning. Anledningen till att
banken beslutat att ta bort kon-
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placeras i utkanten
Svagt intresse att hjälpa
ensamkommande barn

På bilden ser vi också en människa.
Karin berättar att det är pojkens farmor, som blev uppäten av ett lejon.
Barnen har en strukturerad vardag
med ett schema att följa. De har
varsin städdag och en dag då de
hjälper till att laga mat.
Det är viktigt för dem att landa i
en trygg tillvaro, bland vuxna som är
lugna och bemöter dem med respekt.
Att få chansen att bli självständiga.
— Vårt mål är att coacha dem och
att ge dem rätt verktyg för att klara
vuxenlivet, säger Karin.

Trots flera års vädjan från Migrationsverket är det först nu som
Ekerö visar ett engagemang. Kommunen är en av de sista i landet
att ta emot ensamkommande flyktingbarn.
— De har haft alla möjligheter
att agera, men viljan har inte funnits, säger Britt Torstensson på
Rädda Barnen.

mycket om vad
pojkarna har varit med om. Personalen trycker aldrig på och frågar, utan det är frivilligt och upp
till var och en att berätta. Det finns
alltid en risk för någon som utstått
mycket att hamna i ett tillstånd
av uttryckslöshet och inaktivitet.
— Vi vill inte att de ska ligga hemma på sängen och enbart tänka på
det som varit och är tungt.
Personalen uppmuntrar aktiviteter, alla har fått ett varsitt gymkort. En av killarna som kom till
boendet i mars började träna brottning på fritiden. Han blev den
första i sin klubb att ta medalj.
— Han kom hem med medaljen
och en blåklocka runt ögat,
säger Karin och ler stolt.

DET PRATAS INTE SÅ
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En av dem föreställer en ihopkurad
pojke och en text som lyder ”I miss
you more than words can tell”. På
en annan står det ”We hope peace”.

Den är målad av en pojke som bott
där tidigare.
Han har målat hur hans hemby såg
ut, med en hydda och en massa djur.

En av pojkarna har målat en tavla på sin hemby.

HON VISAR OSS ETT AV uppehållsrum-

men där ett lila biljardbord står, en
julklapp från Rädda Barnen. Hon
börjar plocka undan skräp som ligger på golvet och tar upp ett tv-spel.
Det är playstation spelet Killzone.
— Vi har förbjudit krigsspel. Eftersom de redan är traumatiserade så
har vi regler. Sådana här spel får de
egentligen inte spela.
Boendets placering är ett
problem, då det ligger så långt
ut på landet. Ungdomarna blir
mer eller mindre isolerade.
— En villa i Ekerö centrum skulle
sitta fint, säger Karin och skrattar.

av situationen har mötts av kritik från många
håll. En fråga som framförallt ställs
är varför det har tagit så lång tid.
Christina Blom Andersson (kd)
som sitter i socialnämnden menar
att det var svårt att enas inom det
politiska styret och att det därför

KOMMUNENS HANTERING

LOUISE FRILUND, LINDA HARLETHUN
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Vad tycker du om att kontanter är på väg bort?

Vivi Nygård, 51 år

— Försvinner kontanter kan jag

tänka mig att det blir jobbigt för
många äldre som inte är vana vid
att betala med kort. Redan nu är det
många ställen som enbart tar kort.

Jan Andersson, 49 år

— För egen del betalar jag redan

med kort för det mesta, men ibland
behövs det kontanter. Om det skulle
försvinna helt är det inte bra eftersom det ställer till för många.

Johanna Sten, 22 år

— Jag tycker det är bra för det
blir mer säkrare, men samtidigt vill
jag ha kvar kontanter. Känns bättre
att ha kvar fysiska pengar, just för
känslan. Så jag är lite splittrad.

Ekeröbor är dock
alldeles för dåligt, då det har varit
alldeles för få familjer som velat
ställa upp.
– Det finns inte hjärta nog att
hjälpa till. De flesta har nog med
sina egna barn, säger hon.
Britt Torstensson som jobbar på
Rädda Barnen på Mälaröarna håller
med om att intresset bland folket
på Ekerö är lågt men att det är hos
kommunen som ansvaret ligger.
Hon anser att kommunen har
möjlighet att ta emot många fler, om
man ser till ekonomin. Hon berättar att Rädda Barnen brukar samla
in pengar till de ensamkommande
flyktingbarnen, för att de ska kunna
få en bättre vardag. Till exempel
har de insamlade pengarna gått till
cyklar och fotbollsskor, som kommunen inte har bidragit med.
– Kommunen ger för lite pengar
till ungdomarna, därför går vi in
och sponsrar, säger hon.

INTRESSET HOS

JOHAN PEHRSSON SOM är socialchef
på Ekerö håller med om att det har
tagit lång tid för kommunen att
börja ta emot flyktingbarn men att
de trots kritiken har skött sig bra.
Han tror att ungdomarna på
asyl- och PUT-boendet inte har
behov av familjehem, utan att
de får nog med stöd av personalen på hemmet och av varandra.
– De är ju alla närmare 18 år och
därför ganska mogna, säger han.
Men Johan Pehrsson menar
också att om det skulle visa sig att
någon skulle ha behovet av att bo i
ett familjehem så skulle kommunen
försöka att ordna det.
LOUISE FRILUND, LINDA HARLETHUN

Lärare felavlönas
Låga
löner
och
dålig
löneutveckling. Så ser det
ut för Ekerös
lärare efter att
Lärarförbundet granskat utfallen under 2010
och 2011.
— Det som avgör är oftast
kommunens
ekonomi
och
vad man är beredd att satsa
inom skola och omsorg, säger
Eino Evald på Lärarförbundet.
Jämfört med andra välutbildade
yrkesgrupper ligger lärarna på
10 000 kronor lägre. Målsättningen
i avtalsrörelsen för 2012 är nu att
minska gapet vilket kommer ta tid.
FRIDA SVENSSON
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tanter är främst för att minska
rånrisken. Båda bankerna i Ekerö
centrum har olika åsikter om hur
framtiden kommer se ut, men båda
menar att man måste tillgodose alla
kunder, till exempel de äldre som
inte är vana vid att använda sig av
internet. Ingrid Ygfors är 85 år och
orolig för att kontanter försvinner.
— Jag tycker det är förskräckligt,
jag har svårt att lita på att allting
fungerar som det ska när det gäller
kort, säger Ingrid.
Hon berättar också att denna
omställning kommer bli svår för
många äldre som inte är vana vid
att betala med kort eller använda
sig av internet.
— Men jag kommer väl tvingas
att börja använda kort mer och
mer, även om jag är emot det, konstaterar Ingrid.
MARCUS ÅBERG
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2006 ÖKADE INVANDRINGEN av ensamkommande flyktingbarn i Sverige
markant.
Det
var då en stor
brist på boenden
att tillgå. Därför gick Migrationsverket tillsammans med
barnombudsmanBritt Torstensson
nen och Rädda
barnen bedjandes ut till alla kommuner för att försöka öka engagemanget och deltagandet.
— Vi försökte få kommunerna att
inse allvaret och börja agera, säger
Jonas Doll på Migrationsverket.
Trots deras försök att skapa engagemang tog det flera år innan
Ekerö kommun började agera. Det
var inte förrän i mars 2011 som
kommunen slöt ett avtal som gjorde
att det blev möjligt att börja ta emot
ensamkommande flyktingbarn.
Asyl- och PUT-boendet som
drivs av det privata företaget Attendo Individ ska ta emot fem asylsökande per år.

har dröjt. Hennes åsikt är att det
bästa alternativet för dessa barn
vore att sätta dem i en familjemiljö.
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Krönika
Linn Matikka

Lagen om sterilisering
påverkar oss alla

E-nytt vecka 3 2012

Stor demonstration
tvångssterilisering

D

et är äckligare med tjejer som snusar! Jag höll på att kasta upp
frukostkaffet när den kommentaren yttrades av en manlig
bekant förra veckan. Män kan tydligen skjuta upp en prilla
under läppen men tjejer som gör det förlorar en del av sin kvinnlighet
i samma stund de öppnar dosan. Jag tycker att den här kommentaren
illustrerar hur viktigt det är för många av oss att kvinnor är kvinnor och
män är just precis, män. Då kan inte en kvinna snusa och en man kan
inte föda barn. Samma resonemang som ligger till grund för lagen om
tvångssterilisering vid könskorrigering.
TROTS KLARA besked

från både Socialstyrelsen och Europarådet om att
lagen måste bort och att Sverige
bryter mot de mänskliga rättigheterna, ska nu frågan utredas vidare.
Det beslutet är en skymf mot
alla de människor som kämpar för att få sin egen identitet
bekräftad av samhället genom
att byta juridisk könstillhörighet. De tvingas att byta
bort möjligheten att få biologiska barn mot att erkännas som
den person de anser sig vara.
Och fråntas då en mänsklig rättighet, den att kunna bestämma
över sin egen kropp.

Tänk om alla
möjliga typer av
människor börjar föda barn
hejvilt!

MILJÖPARTIETS ena språkrör Åsa
Romson sa under demonstrationen mot tvångssteriliseringarna att det är lätt att köra över
en grupp som transpersoner
just för att den är så pass liten.
Anledningarna till att genomgå en könskorrigering är ofta personliga och jag och de 44000 personer som fram till och med torsdag förmiddag skrivit på uppropet mot steriliseringstvånget förbannas över
varje enskild kropp som staten förgriper sig på.
Men är inte tvångssteriliseringarna ändå en fråga som direkt påverkar
oss alla?
FÖR ATT en person ska få ändra sin juridiska könstillhörighet måste
hon, han eller hen, göra en utredning där en psykiater fastställer att
personen verkligen identifierar sig med den könstillhörighet hon eller han vill byta till. Men vad innebär det att vara säker på sin könstillhörighet? Jag tycker att det är problematiskt att vi pratar som om
det finns två, och endast två, olika könstillhörigheter. Jag definierar
mig själv som kvinna men att det skulle betyda att jag har en särskild
könstillhörighet som gör att jag tänker, känner och gör på ett speciellt
sätt, nej, det tror jag inte. Att jag är kvinna betyder rent praktiskt att jag
har äggstockar och en livmoder men gör det att jag gillar klänningar
och aldrig i mitt liv skulle kunna tänka mig att ta en snus? Jag vill inte
placera ett likamedtecken där.
VISSA TRANSPERSONER vill varken beteckna sig som kvinna eller man
men tvingas att övertyga sin utredare om att de är helt säkra på att de
vill byta kön och att de helhjärtat tycker sig tillhöra den ena av de två
kategorierna. Jag kan inte hitta ett enda vettigt argument för att låta
sterilisera människor som vill byta juridisk könstillhörighet. Men herregud! Tänk om alla möjliga typer av människor börjar föda barn hejvilt! Tänk om kvinnor börjar snusa! Men vad härligt tänker jag. Den
här könsidentitetsanarkin kanske gör att vi vågar och tillåts vara de vi
känner oss som. Det skulle vara ett samhälle där alla människor ses
som lika mycket värda, eller vad säger du Göran Hägglund?

Lagen om tvångssterilisering har funnits i 40 år. KD och SD Motsätter sig att lagen hävs.

”Regeringen sätter egna intressen
framför mänskliga rättigheter”

På onsdagen samlades cirka 400
personer på Mynttorget vid riksdagshuset för att demonstrera
mot tvångssterilisering av transpersoner som vill ändra kön.
Detta efter uppgifter om att regeringspartierna ska ha kommit
överens om att rösta nej till att
slopa tvånget.
EN AV DEMONSTRANTERNA var

17-åriga Alex från Ekerö, som själv är
transperson och som påbörjat en
utredning för att få genomgå en
könskorrigering.
– Jag hoppas att regeringen fattar att det är många som ställer sig
emot det här, säger han.
Stämningen är laddad på Mynttorget och flera gånger utbrister

jubel under talen. Alex har kommit
till demonstrationen tillsammans
med några kompisar. Han är uppvuxen på Ekerö och upplever att
det är många där som har fördomar
mot sexuella- och könsminoriteter.
– I högstadiet var folk väldigt
trångsynta. Lärarna försökte bli lite
mer öppna till det. De sa att ”om
man säger bög är man bög själv” för
att få folk att sluta använda det som
skällsord, säger Alex.
– MEN DET ÄR JU som att säga att det
är fel att vara bög. Då är det ju bättre att förklara att det inte är något
fel och att man därför inte ska använda det som skällsord, förtydligar
kompisen Elsa och de andra håller
med.

F

DEMONSTRATIONEN organiserades av
RFSL. Detta efter antydningar om
att regeringspartierna kommit överens om att rösta nej till att slopa
steriliseringstvånget. Trots att de
enda partier som uttryckligen sagt
att de vill ha kvar tvånget är KD och
SD. Anledningen till överenskommelsen skulle vara att man vill hålla
sams inom regeringen.
– Det är ruttet att regeringen
sätter sina egna intressen framför
mänskliga rättigheter. Det visar att
vi har många steg att ta. Men uppslutningen här visar att vi kan ta de
stegen, säger Åsa Romson, språkrör
för MP.
Ulrika Westerlund är förbundsordförande i RFSL och har förutom
demonstrationen även organiserat

Så här ser lagen ut

Sverige är ett av allt färre länder som har
kvar ett krav på att en person som på pappret vill ändra sitt kön måste vara steril och
får inte heller spara ägg eller spermier för att
senare kunna skaffa barn. Tvångssterilisering
är ett brott mot de mänskliga rättigheterna.
2005 påbörjade socialstyrelsen en omfattande
utredning som förra året fastslog att kravet på
sterilisering inte var försvarbart.
Transperson: Ett samlingsbegrepp som innefattar personer som genom könsuttryck och/
eller könsidentiteter avviker från könsnormen.
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– Jag vill ha paraplydrinkar på premiären, säger skådespelaren Roland.

Teater Varité va me ska trösta Någon

FOTO: FRIDA SVENSSON

en namninsamling. En insamling
som nära 50 000 personer skrivit
på.
Hur kommer ni fortsätta jobba med
den här frågan?

– Utöver det vi gör i vanliga fall
kommer vi bland annat fortsätta
samla in namnunderskrifter fram
till den 30 januari. Insamlingen
har fått stor genomslagskraft även
internationellt. Sveriges goda rykte
i HBT-frågor och mänskliga rättigheter har fått sig en törn av det
här, säger hon.
ALEX ÄR GLAD att frågan blivit så
stor. För honom är det viktigt att
transpersoners rättigheter uppmärksammas på lokala plan såväl
som rikstäckande och internationella. Det är en grupp som ofta
glöms bort och många inte har så
mycket kunskap kring.
– På Ekerö har man inställningen: Nej men va? Trans, finns det
på Ekerö? Så det är jättebra att det
här tas upp så att folk får upp ögonen för det. Jag gick runt i skolan
och tänkte att jag var typ ensam i
världen om de här tankarna. Jag är
den sorts person som klarar mig
ändå, men det finns de som inte gör
det, så det är bra att frågan lyfts så
folk får veta att de inte är ensamma,
säger han.

Fotnot: Alex heter egentligen något
annat.

CORNELIA KARLSEN

LJUSET PÅ SCENEN släcks, men efter
en stund börjar spöklika skuggspel
uppenbara sig bakom det upplysta
skynket och rummet fylls sakta av
kuslig musik. När ögonen vant sig
vid mörkret ser vi att det sitter en
äldre dam inlindad i en filt med en
sagobok och en gonggong i famnen, bredvid henne står en mystisk figur i en svart dräkt och ett
litet hus på huvudet. Figuren heter
Någon.
– När Birgitta slår i gonggongen då ska man vara tyst
men det är svårt, jag börjar alltid skratta. Men jag ska lära mig
det, att hålla mig, säger Daniel.
I PAUSEN SITTER ensemblen och
fikar. Pensionären Birgitta Larsson,
som även kallas farmor, har bakat
toscabullar. Hon får rungande applåder och glädjerop för sina goda
bakverk. “Bästa farmor!” ropar alla.
– Jag vill ha paraplydrinkar
på premiären, säger Roland

som mer än gärna vill spela
Elvis, och det ska nog gå att
ordna får han sedan försäkrat.

VARJE MÅNDAG, i Fabrikens lokaler, träffas Projektet Varité va me
och repeterar fram pjäsen ”Vem
ska trösta Någon?”, som utgår från
Tove Janssons bok Vem ska trösta
knyttet.
Projektet leds av kulturpedagogen Katrin Rosemarysdotter och
musikterapeuten och läraren Karin
Renberg tillsammans med Ingrid
Rogblad, projektledare för Fabriken.
– Vi vill jobba över gränserna. Hela ensemblen är från olika håll i samhället. Här möts
olika kategorier av människor som annars lever isolerat,
säger Katrin Rosemarysdotter.
BESTÅR AV personer
från Ekerös dagligverksamhet och
särskolan, men även pensionärer
som Birgitta ”Farmor” Larsson och
unga som har replokaler i Fabriken
som ska sköta ljud och ljus.
– Vi kanske får med en pensionärstrummis också, säger Katrin.
En annan grupp som ska vara
med är rullstolsburna med
multihandikapp, de ska använda sig av vimplar och tyger för att illustrera ett hav.
När Patrik Putte Elgh och Niki
Lazarevic, som var med och grun-

ENSEMBLEN

dade Cirkus Cirkör, står på schemat är det akrobatik och cirkus
som gäller.
– Jag kan vara stark, men man
kan också ta hjälp av sina kompisar, säger Ann-Sofie och berättar
om spexgruppen där hon i egenhändigt sydd kostym ska spela narr
och göra cirkuskonster.
Karin tror inte att föräldrarna
ännu kan föreställa sig hur mycket
deras barn kan göra. Många hade
aldrig pratat i grupp förrän nu.
– De utvecklas så kolossalt mycket.

klockspelet
som på så sätt drar igång historien och Farmor börjar sakta

CHRISTOFFER DRAR I

och stämningsfullt läsa ur boken . Dörren smälls plötsligt
igen av Marie och det kusliga
skuggspelen blir allt intensivare.
– Men vem ska trösta någon
med att säga ungefär, på natten
blir det hemska mycket värre än
vad det är? säger ensemblen i kör.

stapeln den 24
mars på Fabriken. Tidigare har ingenting liknande funnits på Ekerö.
Karin och Katrin hoppas verkligen
att det här kan växa till något permanent och utvecklas.
– Vi har så mycket fantastiskt
material att vi inte får plats i pjäsen,
säger Karin Renberg.

PREMIÄREN GÅR AV

AMANDA HORNE

Sundström: Det här behövs
– MUSIK HANDLAR om att återupptäcka glädjen med musiken och
spela tillsammans. Det är väldigt
långt bort från Idol, musik handlar inte om tävling, säger han.
Stefan Sundström ledde under en
dag en låtskrivarworkshop med
ensemblen. Tillsammans kom
de fram till låtar som handlar
om vänskap, Lasse Holm och om
tunga bördor som kan gömma sig
bakom en glad mask.
– Det är här behövs, det dras
in som fan på kulturen, folk köper
två bilar istället. Man kan inte

lita på privata initiativ, det krävs
allmänna medel, avslutar han
med.
AMANDA HORNE
FOTO: PRIVAT

”Allting blir bättre om man har
vänner, man stödjer varandra
och trygghet känner.” Låten är
skriven av ensemblen i Varité va
me. Ett gränsöverskridande projekt där funktionshindrade, pensionärer, unga och normalstörda
medverkar i samma föreställning.
– Musik och, ja, vi får se vad
det blir. En överraskning, säger
Roland sjungandes.

Stefan Sundström.

Tidigare har inget liknande funnits på Ekerö. Katrin Rosemarysdotter hoppas att det kan växa till något permanent.

FOTO: MATILDA TRÄFF
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De vågar välja konsten

FOTO: LUKAS LIND

Som konstnär är det svårt att försörja sig på endast den fria konsten. Då får man göra utsmyckningsjobb åt till exempel landsting, konstråd och kommuner.

högre än utsmyckningsjobben är
det egna skapandet.
– De egna verk som man stället ut
ligger till grund för utsmyckningsjobben, säger Christer.
Elisabeth håller med och säger att
det är i den helt egna konsten som
man gör sin personliga utveckling.
Det är där man kan känna sig helt
fri, allt är ens eget ansvar och inget
ska godkännas av någon annan.

I Ekebyhovs slottsgalleri är väggarna fulla med tavlor av konstnärerna Christer Jonsson och Elisabeth Sivard. De ställer ut sina
verk över hela Sverige, oftast i
och runt Stockholm, nu har turen
kommit till Ekerö. Vi pratar bland
annat om hur samhället ska kunna
inspirera unga att kasta sig in i en
så ekonomiskt osäker tillvaro som
konstskapandet.

L

juset är dämpat och galleriet
tomt på människor när jag
promenerar omkring på slottets övervåning där konstnärernas
verk är upphängda. Det jag ser är
bara en bråkdel av det konstarbete
Stockholmsparet bedriver, åtminstone om man ser det från ekonomisk synvinkel. Den största andelen
intäkter konsten ger dem får de via
utsmyckningsjobb åt till exempel
landsting, konstråd och kommuner.
Som för fyra år sedan när Elisabeth
designade skulpturen vid cirkulationsplats Ekerövägen/Ekvägen.

Skolor som tar
in konstnärer
på besök är bra
föredömen.
Både Christer och Elisabeth har
jobb vid sidan av skapandet. De
berättar att det är väldigt svårt att
leva på konsten.
– Att få ihop till en standard
snickarlön varje år är det ju inget
snack om, säger Christer.
Något som de utan tvekan håller

och tittar på tavlorna fastnar jag lite extra för några
tavlor av Elisabeth. De föreställer en
mörk skulptur som framställs på ett
annorlunda och fantasieggande sätt.
Hon berättar gärna om dem.
– Till de här tavlorna har jag använt samma skulptur. Jag har sedan
fotat det, varefter jag gjort ett positiv
av det, vilket betyder att jag lägger
över fotografiet till film istället för
papper. Sedan fotograferar jag den i
olika miljöer, och till sist skriver jag
ut fotografiet på akrylglas.
Både Christer och Elisabeth har

H

E-nytt har sett Pedro Almodovars film “The skin I live in”

ur sätter man en diagnos
på en psykiskt störd person? Var går gränserna
mellan friskt och sjukt och hur nära
de gränserna lever vi? Om jag utgår
ifrån att någon är frisk om den är
utan diagnos, lämnar ”The skin I
live in” mig med känslan av att det
inte riktigt är fullt så enkelt.

EN TJÄNSTEKVINNA HÄLLER vitt pulver
i ett glas juice som står på en frukostbricka. Brickan skickar hon upp
i en mathiss, som leder oss till ett
stilrent rum som sticker ut med sina

moderniteter mot resten av huset.
En ung kvinna, iklädd en hudfärgad
kroppsstrumpa tar emot frukosten
och från den stunden är jag fast i
filmen.
Vi får följa plastikkirurgen Robert Ledgard som spelas av Antonio
Banderas. Efter att hans fru var med
i en bilbrand bestämde han sig för
att få fram den perfekta huden.
Genom att korsa människors
dna med grisars har han framställt
en hudtyp som är resistent mot
brännskador och håller malariamyggor borta. Mina tankar börjar

under en tid
på Öland där han hade ett bronsgjuteri, där skapades det tillfällen för
barn att testa på att gjuta.
– Det var väldigt roligt, barnen
tyckte nästan att det var lite overkligt när det till slut blev brons, säger
Christer.
Hur man ska få unga att välja

CHRISTER GJORDE DET

denna osäkra men spännande bana
är svårt att svara på, även för Christer och Elisabeth.
– Det måste komma från botten,
det betyder mycket om föräldrarna
har ett intresse. Skolor som tar in
konstnärer på besök är bra föredömen. Annars skulle jag bland annat vilja se fler museibesök, säger
Christer Jonsson.

LUKAS LIND

NÄR JAG GÅR RUNT

Spännande när Antonio Banderas agerar plastikkirurg

EEEEE

jobbat med skolelever och kreativitet i olika former.

snurra kring genteknikens läskiga
framsteg. Var kommer den hamna i
samband med våra perfektionsideal
och var kommer våra perfektionsideal hamna när de uppmuntras från
alla håll? Vilka konsekvenser får ett
samhälle som strävar efter perfektion i allt? Jag får inte stanna i de
banorna särskilt länge.
HANDLINGEN GÅR VIDARE och de flesta
karaktärerna verkar mer eller mindre trasiga. Hopp i tiden ger oss
några svar, men samtidigt blir historien ständigt märkligare. Naturligt

F

Christer Jonsson och Elisabeth Sivard

Christer och Elisabeth är ett par sedan tio år tillbaka. De är bosatta i
Stockholm.
Christer började under 70-talet
på Gerlesborgsskolan i Stockholm.
Idag arbetar han med skulptur och
akryl.
Elisabeth konstnärliga bana bör-

skådespel, tryggt tempo och snygga
bilder, till exempel en närfilmning
på blodkroppar, gör filmen bekväm
att titta på.
MEN DET FINNS alltid något obekvämt

med i scenerna som skapar den där
speciella Almodovarstämningen.
Kanske är det för att människorna
känns så vanliga, allt känns vanligt
och utan krusiduller. Och mitt i
allt går Almodovar över gränser, de
gränser som jag inte riktigt visste
fanns.

SOM I EN SKRÄCKROMAN av Edgar Allan Poe väcker han tankar hos mig
som jag inte skulle fundera över på
egen hand. Jag skräms av igenkän-

jade på 80-talet i och med en konstkurs på folkuniversitetet. Efter
det gick hon en två-årig konstskola
i Paris.
Idag arbetar hon bland annat med
måleri och fotogravyr.
I helgen, 20-22 januari, kan du se
deras utställning på Ekebyhovsslott.

ningsfaktorn i känslorna som finns
hos karaktärerna som uppenbarligen inte är på den hälsosamma
sidan av gränsen. Det sjukaste är
att jag längtar efter fler Almodovarfilmer att bli mållös av.
MATILDA TRÄFF

F

Var visas den?

Filmen visas på Ekerö bio söndagen
den 22 januari klockan 19.00 och
är den spanska filmskaparen Pedro
Almodovars senaste film.
Åldersgränsen är 15 år, den är
drygt två timmar lång och kostar 70
kronor.
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Ullen blommar ut i Ane Svenhedens händer
Huden på fåren lägger sig i veck och
där trivs parasiter.
– Jag tror att det har blivit bättre
sedan problemet uppmärsammades
för några år sedan och självklart vill
jag inte köpa av producenter som
behandlar djuren illa. Men det kanske är svårt att kontrollera allt i alla
led, precis som med dunindustrin.

Vinterblommor. Så heter en pågående utställning i Barnens bibliotek i Stenhamra. Prinsessklänningar, en näckrosdamm och stora
färgglada skålar är några av sakerna som visas, allt gjort i ull.
— Jag tror att kreativitet och
kultur är viktigt för alla, säger
Ane Svenheden, textilkonstnären
bakom utställningen.

I

FÖR ANE KÄNNS det

viktigt att djuren
har haft det bra. Bäst är det att köpa
ull från kollegor och producenter
som har insyn i hur djuren har det.
Hon menar också att det är bra att
arbeta i ull ur ett större miljöperspektiv. Speciellt om man jämför det
med bomull som processas mycket
hårdare. Ane tycker sig märka att
intresset för att använda sig av ull
som material har ökat den senaste
tiden.
– Man borde använda ull oftare
till offentliga utsmyckningar eftersom ull har så fina egenskaper.

söndags var det vernissage
och ullworkshop på biblioteket. Ane Svenheden menar att
det är centralt för barns utveckling
och självkänsla att få skapa på egen
hand, genom att göra något själv
från grunden och lära känna ett
material.
– Som det ser ut idag handlar så
mycket om att man skall konsumera och sedan slänga. Jag tror att det
man skapar själv med händerna ger
en annan själslig tillfredställelse än
det man gör med datorer och annan
teknik.

ANE GÖR ALLT från tavlor till brudklänningar. Hon nyttjar ofta en
teknik där hon blandar upp ullen med siden. Ullfibrerna krokar
fast i sidentyget och ger en speciell
struktur till tyget som passar fint till
klädesplagg. Ane plockar fram två
av flera vackra klänningar.
– Brudklänningarna är aldrig
använda och nu vet jag inte om de
kommer bli det heller. Min son har
nämligen ritat några streck med röd
tusch på sidenkjolen som jag inte
vet hur jag skall få bort, säger hon
och skrattar.
För tillfället är Ane delaktig i
ett projekt som skall vara med på
Hemslöjdens 100-årsjubeleum på
Liljevalchs. Hon ska göra ett löv i
tovad ull.
 – Tanken är att två tusen konstnärer runt om i Sverige skall göra
var sitt löv. Sedan kommer det att
fästas tjugo löv på vardera hundra
träd som sedan skall ställas ut.

Ekerö har Ane sin verkstad. I mitten av rummet står ett stort
kaklat bord med en brunn i mitten.
Det finns kvar lite röda fläckar från
den färgade ullen. Hon berättar att
det går åt stora mängder när hon
arbetar och därför krävs det rejäla
arbetsytor.
– Det är egentligen en snabb teknik i jämförelse med mycket annat.
Men det är dynamiskt material som
kräver att man bearbetar det i flera
olika moment.
Att Ane, som är född i Norge,
hamnade i Sverige är lite av en
slump. Hon bodde under en period
i London och träffade då en svensk
man. När de fick barn beslutade de
sig för att flytta till Sverige, och har
nu bott här i elva år. Först bodde
familjen inne i Stockholm.
I HUSET PÅ

— MEN VI KÄNDE ATT det var bättre
för familjen att bo på Ekerö, både
för oss vuxna och för barnens skull.
Jag växte upp på en liknande plats
utanför Oslo så jag visste vad det
innebär att bo på det här viset, lite
utanför stan.
Ane, som egentligen är utbildad
produktdesigner, arbetar heltid med
ull sedan tre år tillbaka.
– Jag har alltid haft ett behov av
att vara kreativ. Ibland känns det

YLVA WOLGAST

Tovade blommor och bröllopskänningar i ull och siden fyller Anes kreativa verkstad.

som att jag tänker med händerna.
För mig är det också viktigt att träffa
andra som håller på med konst. Det
kan bli ett ensamt arbete annars och
det är roligt att inspireras av andra.
Ullen behandlas så lite som

möjligt för att den skall behålla sina
speciella egenskaper. Ane arbetar
både med svenskproducerad ull och
med ull från till exempel Nya Zeeland och Australien.
– Jag arbetar en hel del i meri-

”Ibland känns det som att jag tänker med händerna”, säger textilkonstnären Ane Svenheden.

FOTO: YLVA WOLGAST

noull, men merinofår trivs inte i det
nordiska klimatet.
Ane berättar om den fina kvaliteten på merinoull, men också om
industrins baksida. Merinofåren
har avlats hårt för att ge mycket ull.

F

Vinterblommor

Ane Svenhedens utställning äger rum
på Galleri Granit, på Stenhamras
barnbibliotek.
Den pågår från den 15:e januari till
den 19:e februari.

FOTO: MARCUS ÅBERG
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Sofia lär Ekeröborna dansa

Hockeyföräldrar
håller i populär cup
drar den första av fyra helgcuper i gång och
efter bara två veckors annonsering blev laglistorna klara. Den
årliga Stockmos cupen arrangeras av Skå IKs hockeyföräldrar
och är en populär tradition
bland Ekerös hockeyklubbar.
Förberedelserna inför cupen
har redan börjat och planeringen är i full gång.
– Det är mycket som behövs
göras. Bland annat administration, lotteri och mat, säger Niklas Moberg kontaktansvarig på
Stockmos cupen.

Den tionde mars

Latino, show och street är några
av de stilar som förenas i Skås
gymnastiksal. I höstas sparkade
Sofia Olofsson igång danspassen
som går under namnet Streetjazz
30+.

2011 eget
företag för att hon kände att det
behövdes mer dans på Ekerö. Det
blev så populärt att Sofia återkommer med tolv pass även denna termin.
– Det finns mycket mer yoga
och meditation än vad det finns
dans på Ekerö.

Hon startade under

foto: alexander hofer

emma abbemo

Daniel Karlsson-Lönnö.

Hallå där ...
Daniel Karlsson-Lönnö, ungdomsledare i friidrott hos
Mälarö SOK, som fick Ekerö
kommuns
ungdomsledarstipendium.
Vilka egenskaper hos dig tror du
bidragit till att du blivit tilldelad
stipendiet?

 Jag brinner verkligen för det
–
och ser det inte som ett jobb. Jag
försöker att ge alla lika mycket
uppmärksamhet oavsett vilken
nivå de är på. Det är viktigt att
man inte bara fokuserar på de
bästa i gruppen.
Hur länge har du varit aktiv
inom föreningen Mälarö SOK?

– Jag började träna där för sju
år sedan när föreningen startades.
Hur kom Mälarö SOK till?

 Det var min pappa som star–
tade föreningen SOK när jag
hade stått länge i kö till andra
idrottsföreningar som inte hade
platser. Jag tog över föreningen
för två år sedan. Vi har väldigt
låga avgifter och får även föreningsstöd från kommunen för
att hålla igång. Idag har vi sex
grupper.

E-nytt vecka 3 2012

Sofia berättar hur hon brinner
för dansen och hur hon vill få fler
att upptäcka den. Det flesta som
är med och dansar är kvinnor och
ofta mammor.
– Det är inte alltid lätt för folk
att ta sig tid, många är ganska uppbokade med familj och annat, men
detta behövs, säger Sofia.

bara in de
som är 30 år eller över av den enkla anledningen att hon tror människor trivs med andra i samma
ålder.
– Det här är till för alla som alltid
drömt om att vilja dansa, eller de
som dansat förut och vill ta upp det
igen. Kommer du hit kan du räkna
med att du får lust att röra på dig,
säger Sofia glatt.

Evenemanget bjuder

Lukas lind

Sofia Olsson höjer pulsen på Ekerös 30+.

foto: lukas lind

Pristagare banar väg för hästsporten
Hoppryttaren Rolf-Göran Bengtsson kammade hem årets Jerringpris. Ridsport och hästar är en
stor del av Ekerö och nu hoppas
ridskolechef Hanna Jansson på
ett uppsving.
– Det är ett tecken på att ridning börjar erkännas som en
riktig sport vilket är jättebra för
ridningen i allmänhet.

grundades redan
på 1950-talet. Stora stallet byggdes
1865 och byggnaden är k-märkt.
Hanna Jansson har arbetat där i
två och ett halvt år.
Hon tror att Rolf-Göran
Bengtssons vinst av Jerringpriset

kan ha en positiv effekt på ridsporten.
– Det skulle vara roligt om det
blev en ökning efter det här, framförallt kanske fler killar börjar rida.
Senaste gruppen jag tränade idag
har bara en kille och resten tjejer,
säger Hanna. Däremot ställer hon
sig frågan varför större delen av
professionella ryttare är män när det
är så få manliga elever i hennes stall.

Ekerö ridskola

Ekerö ridskola arrangerar också
fem träningstävlingar varje år och
har även så kallade inbjudningstävlingar där andra ridklubbar
bjuds in. Några ryttare som började sin karriär på Ekerö ridskola

har gått vidare och tävlar i bland
annat Tyskland. En gammal elev
som Hanna nu inte minns namnet
på har gjort många hoppsatsningar inom ridning och driver även
en framgångsrik ridblogg.
har delats ut
varje år sedan 1979, instiftades av
sportredaktionen på Sveriges radio. Stora namn som till exempel
Ingemar Stenmark har fått priset
och Magdalena Forsberg har tagit
emot det hela fyra gånger. I år
vann alltså Rolf-Göran Bengtsson
med 44 procent av rösterna. Marcus Hellner kom på andra plats.

Jerringpriset som

Alexander Hofer

Tränare och ledare inom Ekerö
idrottsklubb ska delta i en utbildning för att förbättra samarbetet
inom klubben. Det som ligger i fokus är värdegrund, organisation,
verksamhet, ekonomi och ledarskap.
Rickard Lind, som är klubbdirektör, berättar
om varför han
tycker att alla
behöver den
här utbildningen.
– Det kan
såklart variera
Rickard Lind.
men jag tror
att en enhetlig utbildning ger en
bättre gemensam syn på hur klubben skall fungera. Tidigare har vi
bara jobbat lite med värdegrunden.

ge en samsyn idrotterna emellan och vad Ekerö IK
är för förening, hur klubben arbetar
och för vilka den finns.
–Vi hoppas att utbildningen ska
ge en gemensam grund för ledare
och tränare att stå på och att man
vill utvecklas. Genom föreläsningar
och information ska tränare och ledare bli bättre och få en bild av hur
de ska jobba, säger Rickard Lind.
Utbildningen börjar den 28 januari och hålls i Tappströmsskolans
matsal.

Utbildningen ska

Hur tycker du själv att en bra
tränare ska vara?

– Brinna för inte bara idrotten, utan även människorna
man är i kontakt med. Största
utmaningen är ju att ge alla optimal uppmärksamhet.
Vad ska du göra med pengarna?

– Jag har köpt en ny dator,
kanske låter lite egoistisk i och
för sig men jag ska nog bjuda
medlemmarna på någonting
också, säger han lite skämtsamt.
alexander hofer

Målet är samspel i EIK

foto: Alexander hofer
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Mansdominans i tävlingstoppen, men få pojkar på ridskolan.

foto: frida svensson

Alexander hofer

Ekerös nättidning
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Krönika
Klara Stefansson

Ostkrokar för
konstens skull

Tunnelkonst
som bara katten
Konstnären Max Magnus Normans randiga katt kikar ut från Lindötunneln.
Han bytte Sundsvall mot Stenhamra. Hjärnan bakom de katter som
sitter på olika ställen i Stockholm
är Max Magnus Norman.
— Det var som att gå ut ur en
ostkupa, här känner jag att jag
kan göra vad som helst, säger Norman. Liksom han själv finns en av
katterna på Ekerö.
Dinosauriekonstnären,
apkonstnären, nu senast
kattkonstnären.
Max Magnus
Norman
har
blivit van vid
att bli kallad
för olika titlar,
även om han Max Magnus
själv inte riktigt Norman.
håller med om dem.
– Jag är ingen kattkonstnär, säger

han och skrattar.
En blick in i hans ateljé intygar
detta. Där står allt från stora målade
tavlor bland lerfigurer och även de
omtalade katterna i frigolit. Några
har fått flytta hemifrån.
I ett av Max Magnus Normans mån-

ga projekt har han placerat ut katter
i mänskliga scener på svåråtkomliga
ställen i Stockholm, däribland i en
glugg i väggen på Lindötunneln.
– Katter passar ganska bra, de är
självständiga djur som inte tänker
på konsekvenserna, förklarar konstnären som flyttade till Ekerö för ett
år sedan.
var egentligen
en slump. Han ville helst till Stockholm eller Malmö, men sprang på
en nybyggd ateljé ute i Stenhamra.

Att det blev Ekerö

Veckans serie: Kim och Robin

B

usschauffören sjöng hela vägen till Giverny. Inuti mig sjöng lyckan. Det var vår, jag var arton år och jag befann mig i Paris. Några
förskolelärare stod på parkeringen och försökte febrilt att få med
sig de tjugotal barn som skulle följa med dem på utflykt, kanske rent
utav picknick.
Fördomsfull som jag är letade jag med blicken efter en baguette i
någons väska. Ingen baguette. Istället ett långt tåg av barn som hand
i hand traskade iväg i det pissgråa vädret, snabbt pratandes
på franska.
De, precis som jag, befann sig
i de trakter där Claude Monets
trädgård finns. De på en vanlig
skolutflykt – jag på en resa som
jag längtat efter sedan jag var
lika liten som dem.
På den tiden var konst för
mig att göra egna ostkrokar av
messmör och ost till mamma
och pappa eller att klä ut min
lillebror till prinsessa.
I samma ålder läste jag för
första gången Linnea i målarens
trädgård, en bok om en flicka
som blir förtjust i konstnären
Claude Monets tavlor. Hon bestämmer sig för att åka till Paris
för att besöka Monets trädgård i
den franska orten Giverny.
Jag läste boken, såg filmen,
köpte bokmärken och planscher. Plötsligt var det inte längre hemgjorda ostkrokar som intresserade mig. Jag var konstintresserad. Fast det
förstod jag nog inte då.

foto: Klara stefansson

– Det går inte att vara konstnär i en småstad, delvis på grund
av invånarantalet men också attityden och arbetsmentaliteten, förklarar Norman.
Han menar att han upplevt
en bättre attityd i storstäder.
Trots att det han gör är olagligt
har reaktionerna varit väldigt positiva. Till och med myndigheterna
har kunnat se förbi lagens ord om
vandalisering för Normans katter.
Katten i Lindötunneln står kvar
än i dag. Max Magnus Norman
berättar om hur han fick hänga
upp och ned över motorvägen,
fastklamrad i ett räcke med ett par
tåskor för att få katten på plats.
– Det är alltid små äventyr, avslutar Norman. 

Det var ett
sådant hallelujamoment att jag
var tvungen att
smeka längs
räcket på bron.

	Klara Stefansson

illustration: Amanda horne

Han som klippte våra biljetter vid

ingången till Mansion et Jardin de
Claude Monet skämtade om Eurovision Song Contest. ”Deux point por
la Suede.” Han skrattade och blinkade. Två poäng, det var snålt tyckte
vi, men vi skrattade ändå för vänlighetens skull. Trots det trista vädret
var trädgården obeskrivligt vacker. Jag kunde inte sluta avundas Monet
som fick vistas i den här miljön och det var omöjligt att inte se hur han
inspirerades av trädgården i sin konst. Vi gick runt i hans hus där alla
hans privata tavlor hängde kvar på väggarna. Det var som att allt var
orört.

Vi är inne på Niklas Lindqvists,
18, andra träningsvecka och hittills har det gått bra för honom.
Efter sex pass har han inte stött
på några problem förutom den
jobbiga träningsvärken.

Ett mål som Niklas har inför sitt
sundare liv är att träna sex pass i
veckan.
Han berättar för E-nytt att han
under den senaste veckan har följt
målet.
– Jag har inte hoppat över något
träningspass, och jag har genomfört

passen utan att skada mig på något
sätt.
– Jag har börjat ganska lugnt för
att inte skada kroppen, säger han.
Han berättar att han kör en så kallad ”tre rull” vilket innebär att man
tränar tre dagar och sen vilar en dag
och sedan börjar han om.
Något Niklas däremot inte såg fram
emot innan var träningsvärken, och
farhågorna har besannats.
– Jag har haft en konstant träningsvärk sedan onsdagen förra
veckan, säger han.

Däremot har värken varierat mellan olika kroppsdelar.
Har du stött på några problem med
exempelvis tidsbrist?

– Nej, skolan har inte kommit igång riktigt efter lovet än och
det har inte varit några svårigheter.
Det har bara varit skönt att sticka
ner till gymmet och träna lite.
emma abbemo
foto: amanda horne

Niklas spinner vidare ...

Jag tror att vi alla i våra barndomsår någon gång har gett bort en
present i form av ett konstverk, i vilket fall så tvingades vi till att skapa
konst under bildlektionerna.
Jag tvingades sluta klottra i mina böcker efter klagomål från lärare.
Istället ritade jag på bänken. Det måste finnas en bakomliggande tanke
till att bildlektioner finns med på skolschemat ända upp till högstadiet.
Oavsett om det handlar om att sluta klottra på skolbänkar eller att
faktiskt uppmuntra till ett konstintresse är det något vi borde vara tacksamma över. Det är fantastiskt att vi har fått spendera timmar i skolan
till att måla, dreja, klistra, fota och bråka om den heliga sick-sacksaxen
och den mytomspunna limpistolen.
När jag slutligen kom fram till den japanska bron fick jag hämta andan. Precis som jag läst i boken och sett på tavlor stod den där på riktigt. Det var ett sådant halleluja-moment att jag var tvungen att smeka
längs räcket på bron för att försäkra mig om att den fanns på riktigt.
Ett par bakom mig började fota varandra, förmodligen till det kommande familjealbumet. Jag drömde mig bort bland näckrosorna.

Vi följer Niklas under fem veckor.

Det är viktigt att introducera konst för barn. Inte i syfte att tvinga på
ett intresse, men för att uppmuntra till kreativitet. Det är nyttigt.
Att skapa konst tror jag kan vara att sätta ord, färg, form, toner på
sina känslor.
Vad jag kände när jag gjorde ostkrokarna vet jag dock inte – förhoppningsvis hade jag inte så välutvecklade smaklökar då.

