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REDAKTÖRERNA HAR ORDET
”Tempo - en coronaanpassad tidning” är en tidning där innehållet fokuserar på hur pandemin fått oss att
lägga om vårt beteeende och vår lisvsstil.
Den innehåller ett kluster av artiklar, krönikor, kåserier och reportage som vi, förstaårselever på journalistlinjen på Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping, har producerat. Detta under en pågående
pandemi, där mycket förändras under tiden.
Du kommer att hitta allt från dramatiska berättelser om människoöden, kultur- och sporttexter och
reportage om hur vi valt att söka oss ut i naturen under denna svåra tid.
För att vara ute har blivit det nya inne.
Eller hur?
Vi hoppas att det finns texter i tidningen som inspirerar dig till fortsatta utomhusaktiviteter.
Här finns till och med en receptbilaga som du lätt kan riva ut!
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Vi hoppas att du, käre läsare, om några år kan ta fram vår tidning och läsa - och minnas - om hur det var
att leva under coronapandemin.
Kom livet att se ut som framtidsforskaren Karim Jebari siade?
Och begav du dig ut på Dumme Mosse med grillkorv i ryggan?
Sätt dig i självkarantän en stund och försjunk i vår tidning.
Vi hoppas att du hittar texter som smittar av sig…
Och vill du ge den vidare till en vän - håll avståndet och tvätta händerna, trycksvärta och virus ska tas på
allvar!
Elmer Rikner & Julia Johansson
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Sjungom studentens inställda dar

Maja Nådell, snart 19 år, läser naturprogrammet
på Per Brahegymnasiet i Jönköping. Hon är en av
alla de elever som fått ställa om och ta med skolan hem.
-Hela den sociala biten med klasskompisar tappar
man ju när man är hemma, säger hon.

Redan i mars 2020 fick eleverna i Maja Nådells
klass ändra sin undervisning till distans istället
för på plats. Hon är nu inne på sitt tredje år
och studenten närmar sig, en händelserik tid
som hon sett fram emot. Men i höstas tvingades eleverna gå tillbaka till distansstudier igen,
då en andra våg i pandemin slog till. Studentfester har därför ställts in, undervisningen blir
trögare och sammanhållningen i klassen är
inte densamma som den en gång var.
Maja berättar att oron kring hur student och
bal ska bli har varit stor och många har blivit
mer oengagerade i frågan. Även om det inte
blir någon stor studentfest i juni så hoppas
hon på att några delar av studenten kommer
kunna genomföras ändå. Maja menar att det
inte är någon idé att gå runt och vara sur och
orolig, utan att det är bättre att ha en positiv
inställning till det hela.
Tidigare år har man räknat ner till studentdagen och anordnat temafester när man nått 100,
50 och 20 dagar.
De festerna går inte ut på att bara dricka
alkohol, utan att göra något tillsammans med
hela klassen som man kanske inte gör annars,
säger Maja.
Hon tycker trots allt att det är bra att festerna ställs in, då vi lever i en pandemi där

människor dör och då passar det sig inte att
anordna dessa fester. Det viktigaste för Maja
är själva studentdagen och hon hoppas på att
få fira den.
Något Maja saknar är att få umgås med sina
klasskamrater och tycker att det känns onaturligt att umgås med dem via FaceTime.
-Det är mycket som faller bort på grund av
distansundervisningen. Förut kunde vi ses på
ett café och plugga men nu ska man ju inte
träffa folk. Man var även mer fokuserad på
lektionerna förut och lärarna kunde hjälpa en,
säger hon.
Att vara hemma och studera 8-17 fem dagar i
veckan tycker Maja blir tråkigt i längden och
psykiskt påfrestande. Vissa dagar är Majas
mamma hemma, vilket hon tycker är trevligt
för då kan de två passa på att umgås via en
promenad eller över en lunch. Men när Maja
behöver stänga in sig på sitt rum för lektion,
då känner hon sig otrevlig.
För ett tag sedan kände Maja och hennes
klasskamrater att det inte var någon idé att
planera och inhandla kläder till studenten. Nu
har de mer hopp i och med att vaccineringen
satt igång och restriktionerna ändras.

En annan student, vars liv också förändrats markant är
Eric jardefors Nedan får vi ta del av hans liv både före och
under pandemin.
Eric Jardefors går tredje året på gymnasiet och
ska ta studenten till sommaren. Han studerar
på Per Brahegymnasiet i Jönköping och läser
samhällsprogrammet med medieinriktning.
I vanliga fall lever Eric ett väldigt fartfyllt liv
med många vänner, åker skateboard i skateparker och följer gärna med sina vänner och
klasskompisar på olika aktiviteter och fester.
Nu ser hans verklighet annorlunda ut, en
dag som annars består av mycket roligt och
spännande har bytts ut till att i stort sett bara
umgås med sig själv och det som blivit mest

enformigt är skoldagarna som Eric spenderar
hemma. Det gör att Eric känner sig instängd
och isolerad.
Han har under hela gymnasiet sett fram emot
sitt sista år och har haft höga förväntningar.
Eric känner sig besviken och ledsen över att
ingenting har blivit som han förväntat sig.
Att den sociala biten i skolan försvinner gör
mycket och påverkar undervisningen och
välmåendet.
- Jag saknar att träffa kompisar, dagarna är så
tråkiga att jag tappar motivation, säger Eric.

RASTERNA SOM ANNARS BESTÅR AV ATT VARA MED KLASSKOMPISARNA, SER NU ISTÄLLET UT SÅHÄR MED SPEL, FILM OCH SERIER.
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Tron har satts
på prövning
Sofiakyrkan, Jönköping. Foto: Olle Rydqvist

Pandemin har gjort att flera religiösa samfund i Jönköping har fått ställa om,
och ställa in. Men mitt i allt elände finns det också ljusglimtar.
- Precis som en krigssituation eller en naturkatastrof, det för ju oss alla närmare eftersom vi har ett gemensamt mänskligt problem, säger Göran Fäldt,
diakon i Katolska kyrkan i Jönköping.
Det gick från obegränsat antal, till 50 personer, ner till åtta
och på många ställen även noll. Gudstjänster ställdes in,
fredagsbönen uteblev och lokalerna gapar än idag tomma. De
svenska restriktionerna som införts för att minska smittspridningen av covid-19 har fått flera olika religiösa samfund i
Jönköping att behöva ändra hela sitt arbetssätt. De har behövt
tänka om, och starta nytt.
I bland annat Ekhagskyrkan har de valt att spela in gudstjänster och livesända andakter, men det har även funnits
möjlighet att få en enskild nattvard, där en person kan be om
en personlig stund med prästen i kyrkan och utöva nattvarden. Nina Palmgren, som är präst i kyrkan, berättar att
omställningen betytt att mycket har behövt ställas in helt och
hållet och att det inte minst drabbat de äldre.
- Det första som hände var att vi inte längre kunde gå och
fira gudstjänst på äldreboenden och sådana där saker som vi
normalt sett gör. Där har vi ju liksom inte varit på ett år nu,

säger Nina och förklarar senare att de äldre haft det tufft men
ser ljuset i mörkret.
- Just nu kanske det är mer hoppfullt med vaccination och
så, men det är klart att det varit väldigt ensamt för väldigt
många, säger hon..
UTEBLIVEN SÅNG
Katolska kyrkan i Jönköping har tydliga skillnader gjorts,
även om mässorna i kyrkan inte har minskat i publikantal.
- Vi har tre präster, vi brukar göra så att vi har mässor i
olika rum. Vi har en stor kyrksal och så har vi så kallade
oratorium och vårt bönekapell, som är mindre rum, men
där man kan vara åtta personer, säger Göran Fäldt, diakon i
katolska kyrkan.
Omställningen har också inneburit att de ändrat i upplägget
kring gudstjänsten på söndagar och begränsat sången.
- Vi är återhållsamma. Det finns en liten kör, de kan sjunga

högt och det tycker jag är lite onödigt, å andra sidan finns det
inget förbud, säger han och förtydligar sen att psalmsång inte
är något som förekommer.
FÖRST TILL KVARN
I moskén på Råslätt har man efter införandet av åtta personer
som gräns valt att helt stänga moskén för bön. Abdul Satar
Ibrahim, före detta ordförande och nuvarande revisor i moskén
tycker att det känns väldigt tråkigt.
- Jag är praktiserande muslim och har varit aktiv i vår moské
sedan 2001. Jag är i moskén nästan varje dag, antingen på morgonen eller på kvällen, säger han och berättar sedan om vikten
för muslimer att vara i moskén under fredagsbönen.
- Det står i koranen, att när fredagsbönen utropas, då ska
man lämna allting och gå till moskén. Jag missar en till två
fredagar om året så för mig är det mycket viktigt.
Han berättar att han inte varit i moskén sedan i november-december någon gång och berättar även om kaoset som rådde vid
fredagsbönen när den var öppen och 50 personer var välkomna.
- Folk kom springandes från jobbet. Vaktmästaren, eller
samordnaren vid moskén stod vi dörren och sa ”det är fullt
tyvärr, ni måste gå tillbaka”, förklarar Abdul.
Han menar dock att det minskade antalet besök i moskén gör
muslimer mindre troende, utan snarare tvärtom.
- Vi blir mer troende tack vare att vi inte är någonting. Vi
försöker utveckla världens mest avancerade vapen, flygplan
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Alfons Shamoun. Foto: Olle Rydqvist

som kostar flera hundra miljoner och missiler, men vi kan inte
ens klara ett litet virus, för vi kan inte se den. Hela Europa,
hela industrialiseringen, ekonomin och allt blir upp och ner
på grund av det lilla virus som ständigt utvecklas och ändras,
säger han.
Österns Assyriska kyrka arbetar styrelseledamoten Alfons
Shamoun, som börjar samtalet med att visa oss runt i de
tomma lokalerna som en gång tillhörde metodistkyrkan. Han
berättar att de tidigare under dagen har haft en begravning
med 20 personer och att deras gudstjänster är på åtta personer,
gudstjänsterna som på en vanlig söndag brukar ligga på ungefär 100 personer. En annan sak som faller bort för församlingsmedlemmarna är aktiviteterna för ungdomarna.
- En diakon har ansvar för ungdomarna. Han sitter där varje
söndag och pratar om bibeln, om aktiviteter, om vad man tänker på, säger han och förklarar att det i vanliga fall brukar vara
16 ungdomar som deltar, men att det nu är helt inställt.

ORÄTTVISA RESTRIKTIONER
Hos alla personer i de olika samfunden råder en gemensam
uppfattning om att restriktionerna är rimliga och Göran pekar
på att det var bra att tillåta 20 personer på begravningarna.
Nina menar dock att begränsningarna inte varit helt rättvisa
jämfört med andra restriktioner i samhället.
- Om man tänker ur smittosynpunkt så kan jag tänka ja och
nej. Jag tänker så här, i förhållande till att andra inte fått lika
starka restriktioner, nej. I förhållande till pandemin, ja. det är
klart att det provocerar mig att det inte är okej att fira gudstjänst, men det är okej att gå på rea på Asecs, säger hon.
Trots det tuffa läget finns det dock flera positiva grejer att
ta med sig. Nina anser att det kan vara en nyttig paus och tid
för eftertanke. Göran säger att det för människor tillsammans
och Abdul menar att han får tillbringa mer tid med familjen
och även att han börjar umgås mer med de andra personerna i
samfundet utanför moskén.
- Jag saknar dem och de saknar mig, så vi börjar ringa
varandra oftare än vi brukar göra. Vi träffas där (moskén) varje
dag, men om du inte träffar dem överhuvudtaget, då ringer
man och säger ”jag saknar dig”, ”hur är det med dig”, det är
roligt att höra, säger han.

Sofiakyrkan, Jönköping

TEXT ELMER RIKNER
FOTO OLLE RYDQVIST

Österns Assyriska Kyrka, Jönköping
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Hur ska vi handskas med
en outhärdlig ensamhet?

Det senaste året har varit en berg-och dalbana. Ensamheten har
varit outhärdlig och längtan att komma tillbaka till livet innan pandemin växer sig stark för var dag. Hur har vi egentligen handskats
med detta? Har fler sökt sig till psykiatrin för hjälp eller har man
valt att gå en alternativ väg?
Befolkningens psykiska välbefinnande har
påverkats på olika sätt av coronapandemin.
Enligt internationella studier tycks förekomsten av psykiska besvär som oro och symtom
på ångest samt depression öka.
När det gäller inrapporterade psykiatriska
tillstånd bedömer Socialstyrelsen att det inte
har skett några stora förändringar under pandemin. Vårdbehovet ser ut att ha tillgodosetts
för de personer som sedan tidigare har ett
psykiatriskt tillstånd. Inrapporteringen av nya
fall där man diagnostiserat depression eller
ångestsyndrom har minskat, något som kan
bero på att personer i mindre utsträckning
söker vård under pandemin.
Under 2020 (vecka 2-48) ökade inskrivningen till slutenvård vid besök jämfört med
tidigare år. Det kan tyda på att personer som
har sökt har blivit sjukare och att besöken inte
har varit möjliga att undvika. Öppenvården
har haft betydligt färre fysiska kontakter under
pandemin. De digitala kontakterna har istället
fördubblats, vilket kan ha medfört svårigheter
att bedöma patienter. Men med tanke på att
inte lika många söker vård fysiskt har man
kunnat vara mer generös med inskrivningar
i syfte att kunna observera och göra mer fullständiga bedömningar.
Denna information kommer från socialsty-

relsen, psykiatrin har alltså inte varit mycket
mer belastad än tidigare.
FÖRTROENDE
Men för alla kanske inte psykologer känns
som den rätta vägen utan vissa har istället
bett om vägledning från någon med mediala
kunskaper.
”Precis så som våra fysiska kroppar kan
känna andras kroppar så kan våra själar känna
av varandra. Vi är energi, de bortgångna är
energi och även det vi äter, ser eller känner
är en form av energi, Inom det mediala finns
finns ingen gräns mellan liv eller död, tid eller
rum utan allt är ett och samma”, skriver Vivi
Linde på Tarotguiderna.
De säger sig ha tillgång till andra dimensioner och har spirituella guider som kan,
tillsammans med kunskapen om människan,
vara ett hjälpmedel att vägleda sin klient.
Eva Tågmark är ett av många medium i
Sverige och hon anser att hennes kunskaper
att känna av energier och vägleda klienten
kan fungera som ett substitut till psykiatrin.
Hon berättar att hon har haft klienter som har
haft upplevelser som klassats som en psykisk
diagnos men som hon anser faktiskt kan ha
varit ett andligt möte eller liknande.
I denna, vad man kan kalla ”öppna värld”,

kan man även se på trauman från ett tidigare
liv och som något man kan ”behandla” genom
det utövaren får till sig av sina guider. Det
finns även de medium som tillsammans med
sina guider kan hjälpa klienter att lösa upp
trauman som energimässigt sitter i kroppen.
Det är väldigt viktigt att gå till någon man
verkligen man känner ett förtroende för eller
känner till på något sätt. Alla jobbar med olika
tillvägagångssätt och har olika kunskaper, det
kan bli helt fel om man inte forskat lite först i
vem man tar kontakt med, säger Eva.
I motsats till psykiatrin finns dock ingen
direkt vetenskap bakom arbetet och man kan
inte fastställa något mer än vad klienten väljer
att tro på.
- Det skulle vara bra om vi kunde ordna
så att vi blev certifierade och erkända i yrket,
men eftersom alla är så olika så är det svårt att
få ihop hela Sveriges medium under samma
tak, men i framtiden kanske? Jag kan berätta
massor om detta ämne där ett medium kan
hjälpa till bättre än den traditionella sjukvården, som jag idag upplever har en grund som
handlar om pengar jämfört i mediumskapet
där grunden för mig är kärlek, avslutar Eva.
BALANS
Något många medium och även till exempel

Mormor och morfar ni är så viktiga för mig
I hela mitt liv har jag haft en nära relation till
min mormor och morfar.
Vi gjort så mycket roliga tillsammans att jag
kan omöjligt få ner det på papper.
Morfar brukade ta med mig och min storasyster på cykelturer när min syster hade lärt sig
cykla. Jag fick sitta bakom morfar på pakethållaren med min lilla cykelhjälm.
En gång när morfar hade tagit med oss för att
cykla ut och tälta i skogen. Så började det spöregna och vi tog skydd i en tunnel där vi stod
ett tag och väntade på att regnet skulle sluta,
men det slutade aldrig. Men min morfar går
det ingen nöd på, så han trampade hem oss
i spöregnet och där möttes vi av att mormor
hade gjort mackor, varm choklad och varsin
skål med blåbär och mjölk till oss.
Jag följde med mormor och morfar på
husvagnssemestrar och där jag brukade göra
stand-up och dansshower för dom och deras
vänner. Jag och morfar bestämde oss för att
lämna campingen och tälta tillsammans på
kusten vid klipporna. Vi cyklade runt till
affärer och det var på den tiden jag fortfarande
åt skaldjur så vi köpte räkor som vi åt på klipporna där vi hade slagit upp vårt tält.
Mina bästa barndomsminnen tillhör stunder
där jag varit med mormor och morfar.
Dom har alltid stöttat mig och lyssnat på mig,
alltid brytt sig om mig på ett sätt jag inte kan
mäta med något annat.

Jag brukade leta i mormors garderob efter
något att klä ut mig till när jag skulle ha sång
och dansshower på deras veranda. Oavsett om
jag kunde hålla på i timmar så fortsatte dom
alltid att lyssna och applådera.
När jag blivit äldre har dom fortfarande varit
lika viktiga för mig, även om jag inte längre
äter räkor eller har shower på verandan som
pågår i flera timmar. När det närmar sig
högtider är jag alltid glatt inställd för att då
kommer jag att få träffa mormor och morfar
och fira tillsammans med dom. Egentligen
struntar jag i själva högtiden, för mig har det
alltid handlat om att samlas och få vara med
dom personerna jag älskar mest.
Snart har jag inte ens fått krama min mormor
eller morfar på ett helt år, vi har diskuterat
kring högtider hur vi ska fira, något som alltid
har varit självklart innan. Det har känts tomt
och konstigt och jag har känner mig nedstämd
och ledsen över att det har blivit såhär, och
jag har känt så länge. Att vi bara pratar på
telefon och att mormor och morfar har behövt
begränsa hela sitt liv. Allt jag önskar och vill
är att det ska bli som vanligt igen och att vi
ska kunna fira min födelsedag, påsk och andra
högtider tillsammans.
Nu har mormor och morfar tagit sin första
dos vaccin och jag räknar ner dagarna tills alla
doser är tagna så att vi kan umgås igen.

TEXT FILIPPA FLOOD

sjuksköterskor utövar är healing, en process
där man hjälper någon få tillgång till en mer
balanserad energi i kroppen.
Healing är godkänt som alternativ medicin
och beskrivs här som:
En process som förenar människans alla
delar – fysiska, psykiska, emotionella, andliga,
sociala – på en djup nivå av inre kunskap, vilket leder till integrering och balans med varje
del, som är lika viktig och värdefull. Wendler
(1996) har gjort en begreppsanalys av healing
och sammanfattar:
”Healing är en upplevd energikrävande
process, i vilken rymd skapas genom en omsorgsrelation i en process av expanderat medvetande och resulterar i en känsla av helhet,
integrering, balans och transformation.”
Sjuksköterskan kan använda healing som en
holistisk, effektiv och resurssnål omvårdnadshandling, för att hjälpa patienten att utveckla
sina möjligheter – fysiskt, psykisk och andligt,
och att uppleva hälsa. Det finns inga enhetliga
krav eller riktlinjer för kompetensen av en
healer, men vissa organisationer har licensiering eller certifiering för godkännande av en
healer.
TEXT JOSEFIN NORLUND
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VACCINATIONSINTYG KAN BLI OBLIGATORISKT
Vaccinationsfrågan har under den senaste tiden varit ett omdebatterat ämne, då många funderat på om de vill
vaccinera sig eller inte. För vissa är vaccinering en självklarhet, medan andra oroar sig för eventuella biverkningar. Vill du kunna resa kan du vara tvungen att ta ett vaccin.
- Om man vill göra vissa saker kan man
komma att behöva vaccinera sig även om
man inte tänkt göra det. Gällande resande så
uttrycker flera länder att de redan har krav på
vaccinering och någon form av intyg för inresa, säger Sveriges vaccinsamordnare Richard
Bergström i en intervju med Aftonbladet.
Och han har i olika medier sagt att den som
vaccinerar sig kanske kan börja planera sin
sommarsemester.
Coronavaccin kan alltså komma att bli obligatoriskt för att få resa in i vissa länder. Hur
ska det egentligen fungera? Just nu pågår ett
omfattande arbete för att ta fram en plan kring
de tekniska detaljerna.
- Det finns projekt hos WHO som tittar på
olika tekniker och standarder för exempelvis ett digitalt gult vaccinationspass. Många
jobbar med infrastrukturen kring det här; vad
som kommer att behövas, vilka som kommer
att behöva och vilka som kommer efterfråga
detta, säger Richard Bergström.
FLER BOKNINGAR
Men hur ser det egentligen ut, när kommer
folket vilja vilja börja resandet igen och kommer de ta vaccinet om det krävs?

- Sista veckan nu, i januari, så känner vi att
det ändå har bokats lite mer resor. Vi tror att
det är för att man har vaccinet inom räckhåll
och man känner att det är därför man vågar
boka. Det är främst framåt sommaren och
hösten, säger Resehuset i Jönköping.
De berättar att det har nu mot slutet på
januari kommit in allt fler resebokningar och
att de tror att det kanske är i samband med
vaccinet. Att folk vågar boka då det nu finns
ett vaccin.
I slutet av december 2020 påbörjades
vaccinationerna i Jönköpings län. Först att
vaccineras var personer på äldreboende,
personer med hemsjukvård och hemtjänst,
samt personal inom äldreomsorgen. Vaccinering av vårdpersonal har också påbörjats där
personal inom kommunal hälso- och sjukvård
prioriteras först.
Den sista gruppen att erbjudas vaccin är
övriga vuxna personer som inte tillhör någon
riskgrupp. Men en osäkerhet råder kring om
man ska ta vaccinet eller inte börjar bli allt
starkare, speciellt bland just denna grupp,
men framförallt bland de yngre. Och det har
mestadels att göra med en osäkerhet kring vad
vaccinet kan ha för eventuella biverkningar.

Coronacocktail

Att ta ett självtest för corona är lite som att blanda en coctail. Antingen kommer den få önskat resultat eller så blir den misslyckad
och måste göras om igen.
En enkel blandning gjord på ingredienser som alltid finns nära till
hands och som kan göras av amatörer utan utbildning. Det enda
du behöver för att göra denna cocktail är ett test som bokas via
1177 och hämtas ut på närmsta vårdcentral.
Börja sedan med att skanna QR-koden så att vården kan veta
vem som gjort denna ljuvliga cocktail. Sedan öppnar du plastförpackningen som testet kommer i och tar ut den med följande papperslapp, läs igenom receptet noggrant så att du inte glömmer
någon ingrediens. Ta sedan ut den långa topsen ur dess plastfodral. Ta topsen och stoppa den luddiga pinnen så långt ner i
halsen du bara kan och vispa runt i 10-20 sekunder, om du känner
av kräkreflexen så vet du att du hittat rätt. Ta sedan ut topsen ur
munnen och stoppa den direkt så långt upp du bara kan i vardera näsborre. Var inte rädd för att trycka upp den för långt, när
du känner att den nästan skrapar mot hjärnan har du hittat rätt.
Vispa även runt lite för att ge cocktailen det där lilla extra.
När du är klar med näsborrarna tillsätter du spott i den smala
provrörs behållaren som topsen kom i. För att minska på klimatavtrycket används samma provrör som topsen kom i.
Avsluta med att föra ner din tops och vispa runt den i spottet i
cirka 15 sekunder. Lämna kvar topsen i röret och slut
behållaren och voila så har du din egna
coronacocktail, redo att testas.

”OM MAN VILL GÖRA VISSA SAKER KAN
MAN KOMMA ATT BEHÖVA VACCINERA SIG
ÄVEN OM MAN INTE TÄNKT GÖRA DET.”

KOMMER DU ATT TA VACCINET?

JA:
SIMON, 21: JA, SJÄLVKLART. JAG TYCKER ATT DET ÄR ALLAS ANSVAR OCH VI SKA
VARA VÄLDIGT GLADA ATT VI HAR MÖJLIGHET ATT TA VACCINET OCH RÄDDA ANDRAS LIV.
JOHANNA, 20: JA! JAG TYCKER DET ÄR NÅGOT MAN BORDE GÖRA I SOLIDARITET
MED SAMHÄLLET. DE HAR TESTAT DET OCH JAG LITAR PÅ FORSKNINGEN.
ANDREA, 19: JA, DET TROR JAG. JAG ÄR INTE SÅ JÄTTEINSATT MEN DET KÄNNS BRA
ATT TA DET. JAG HAR INTE TÄNKT SÅ MYCKET PÅ DET.
JOHANNES, 20: JA, DET HAR JAG TÄNKT. NÄR MAN VÄL ERBJUDS DET. MESTADELS
FÖR ATT ALLA KOMMER TA DET FÖRR ELLER SENARE ÄNDÅ. JAG TROR ATT DET KAN
FINNAS BIVERKNINGAR, MEN RISKEN ÄR NOG VÄLDIGT LITEN OCH DET ÄR NOG
INTE SÅ STOR FARA.

NEJ:
RABAAB, 28: HMM..JAG ÄR EN AV DE SOM TVEKAR PÅ GRUND AV BIVERKNINGARNA
OCH ÄR DÄRFÖR VÄLDIGT OSÄKER. SÅ JAG
HAR TAGIT ETT STEG TILLBAKA FÖR ATT SE HUR DET VISAR SIG FÖR DE SOM TAR
DEN OCH SÅ FÅR JAG ÖVERVÄGA EN TILL GÅNG EFTER DET.
MARIE, 22: NEJ, INTE JUST NU IALLAFALL. JAG JOBBAR INOM VÅRDEN OCH HAR FÖRETRÄDE FÖR VACCINET, MEN JAG KÄNNER ATT JAG INTE VILL TA DET FÖR ATT JAG
TYCKER ATT DET HAR GÅTT ALLT FÖR FORT FÖR ATT TA FRAM DET HÄR VACCINET.
JAG KÄNNER INTE MIG RIKTIGT SÄKER.
OM MAN INTE FÅR RESA UTAN ATT HA TAGIT VACCINET, HUR STÄLLER DU DIG TILL
DET DÅ?
RABAAB, 28: OM JAG SKULLE BLI TVUNGEN ATT RESA, DÅ SKULLE JAG NOG TA DET.
MARIE, 22: JUST NU HAR JAG INGA PLANER PÅ ATT RESA OCH DET KOMMER NOG
INTE SKE DENNA SOMMAREN HELLER. MEN SKULLE DET VARA SÅ ATT MAN MÅSTE
TA VACCINET FÖR ATT KUNNA RESA SÅ KOMMER DET ÄNDÅ HA GÅTT EN TID TILLS
JAG TÄNKER ATT JAG VILL RESA IGEN. OCH DÅ KOMMER MAN KANSKE FÅ REDA PÅ
VILKA BIVERKNINGAR SOM UPPSTÅTT OCH HUR MÅNGA DET ÄR SOM INTE HAR
PÅVERKATS. OCH DÅ HAR DET HUNNIT GÅ EN TID ÄNDÅ.
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TRENDSPANING 2020-2021

Hur många slapp köpa den där klänningen till alla bröllop som inte blev av? Eller fest-toppen redo att imponera på killen du vart sugen på. Kavajen upptill med kalsonger nedtill framför mötet på Zoom. Jo men visst känner vi igen oss. 2020 är onekligen coronas år och det är också året med
det mest bekväma modet, kanske någonsin. Året man gör mode av munskydd och influencers lägger upp bilder i strävan på att vara den med
bäst stil, utifrån mjukis-set i olika färg och form. Visst kan man göra mode av allt och aldrig har vi varit så snygga i våra slappar-kläder.

DÖDSTÖTEN FÖR
BUTIKSHANDELN
Prylar och kläder, allt inom ett klick bort. Att förutse handelns framtid känns omöjligt men att förutse vilken riktning
vi rör oss mot är betydligt enklare. Det har aldrig varit
smidigare att handla över internet och med vår nuvarande
pandemi så blir vi också uppmuntrade till det.
Trots att Asecs i Jönköping stundtals känns som att den
är fylld med folk, så är den fysiska detaljhandeln döende.
E-handeln och digitaliseringen är förklaring till varför, och
Covid-19 är här för att påskynda processen.
Många butiker vi känner igen har kämpat under en längre tid. Förra året hade
till exempel Åhlens 131 miljoner kronor i förlust och året innan dess hade man
70 miljoner kronor i förlust. Klädkedjorna säger upp personal och butiker
stängs ned.
Enligt svensk handels prognos riskerar ca 50 000 jobb i detaljhandeln försvinna
inom loppet av fyra år. Tills dess förväntas e-handeln utgöra en tredjedel av den
svenska detaljhandeln. En rapport som presenterades strax innan pandemin
slog till, alltså kan vi förvänta oss att de siffrorna kommer vara högre.
Nu välkomnas även nybörjarna som aldrig tidigare handlat över internet. 70
plussare har uppmanats att inte handla i butik och många har därför testat på
e-handeln. Enligt Internet Stiftelsens rapport har svenskarna under pandemin
en markant ökad uppkoppling och skärmtid. Den visar hur 76 åringar och
uppåt har den högst ökade närvaron.
År 2017 uppgick e-handeln till 2,3 biljoner dollar och enligt e-handelsstatistiken förväntas beloppet i år att dubblas till 4,5 biljoner dollar. År 2040 uppskattas e-handeln bestå av 95% av all handel.
Många aktörer har också tagit internetvärlden med storm och det är hög tid att
haka på, för att slippa undan den riktiga dödsstöten covid-19 nu delar ut. Samhället står inför en stor förändring och med den växande e-handeln har både
landsbygden och stadskärnan en chans att återfå sin glans då de köpcentrum
man renoverat och satsat stenhårt på, gapar efter kunder. Förvandlingen tar
jobb från detaljhandeln men skapar nya inom logistik och transport.
TEXT MADELENE POLITIS
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SECONDHAND - MYRORNAS
Efter att ha hört hur Second Hand butikerna i Jönköping har tagit emot översvämmande
med kläder och prylar under pandemin (vilket dem tror har och göra med hur många
som rensat där hemma) så ville vi höra mer. Vi pratar med butikschef Sussie om hur det
har sett ut för dem på Myrornas under omständigheterna och hur de hanterar smittspridningen:
• Kläder och textilier som lämnas in till oss, skickas sedan vidare till ett centrallager. Där det under en period sorteras och står i burar, medan andra artiklar
diskas eller torkas av för att minska smittspridningen.
•

Från det att många började jobba hemifrån i mars förra året så har det skänkts
fruktansvärt mycket möbler, textilier och prylar, säger Sussie från Jönköping, som
arbetat i butiken ca 14 år.

• Kundflödet har också ökat men trots detta har Sussie hittat ett bra system för att
hålla restriktionerna, detta system kallar hon ”galgsystemet”. När man kommer
in via den lilla entren till butiken hänger det galgar på en klädställning och varje
kund tar en av de från början 30 galgar. När galgarna är slut vet personalen att
max antal personer på butikens två våningar har nåtts.
• Sussie uppger att hon är nöjd med det nya systemet och att det hittills fungerat
bra mellan personal och kunder.
• Myrorna är en secondhand affär vars arbetsgivare är frälsningsarmen, vilket
innebär att allt överskott går till de behövande i Sverige.
TEXT JOSEFIN NORLUND

KRÖNIKA :

Det stora äventyret

Kvittot åker ner i påsen och jag väntar lika ivrigt som om det vore efter lördagsgodiset. Kassörskan räcker över kassen och snabbt grabbar jag tag, som den lilla
hjälpreda jag är och bygger sedan på mitt lager av shoppingpåsar.

Det är sportlov och vi har åkt in till Jönköping för att gå på A6. Jag stoltserar runt
med händerna fulla, som om det vore mina grejer alltihopa. Det är i verkligheten
också min mamma och min systers kläder och prylar.
Det kryllar av folk. Kvinnorna går i flock med sina vagnar och avtagna jackor som
de tryckt ned i botten samtidigt som man hängt handväskan närmre intill.
Och grädden på moset - vi äter happy meal och får leksaken som hör till.
Det var för ett barn ett lyckligt kaos. Det var ett äventyr! Ett äventyr lite vildare än
att klicka sig vidare från kundvagn till betalning på internet en lördagskväll hemma
i soffan, med foodora levererat till dörren. Är det vad som kommer definiera
”shopping” för mina barn? Kommer vi någonsin uppleva trängsel och köer på
samma sätt igen?
Trots att vår egen statsminister inte listat ut hur man går tillväga och kämpade sig
ut i julhandeln (efter hans egen uppmaning till svenska folket att stanna hemma)
för att köpa en reservdel till sin rakapparat och gud förbjud, julklappen till sin kära
hustru, så är det mer vanligt idag att man vet hur onlineshopping fungerar.
Efter att ha jobbat fem år på samma köpcenter, deltagit i flera inköp och besökt
stora märken och mässor så har jag inte sett förändringen lika tydligt svart på vitt
som idag, trots att jag varit i dess mittpunkt. Digitaliseringen har varit efter oss hela
tiden, eller ska jag säga före. Det är nu tydligare än någonsin när lokaler står tomma på centret, ekande högre än ljudnivån av de saknade mammorna stångandes
med sina vagnar. Papper för butiks-fönstrena med neddragna jalusier. Lika högt
som centret är renoverat, lika höga är hyrorna.
Jag undrar, när pandemin är över...
Kommer vi flockas sådär på samma sätt? På köpcentrum, på mässor, i badhus och i
omklädningsrum tätt inpå. I kollektivtrafiken, på nöjesfält, vid ihoptryckta bord på
restaurangerna. Kommer vi uppleva det igen?
Det som för mig var livets stora äventyr. Det som för en 10-årig flicka var en upplevelse.
Kommer vi vandra omkring i korridorerna och se den fysiska handeln ruttna, eller
kommer vi alla sluta som Stefan Löfven? Och vara mysgubben eller gumman som
får skit för man ”inte kan” och ser till att butikerna går runt. Ett litet tag till?
Vad kommer mina framtida barn associera till som sitt stora
äventyr i vardagen?

Sussi Tallåker, butikschef på Myrorna i Jönköping. Foto: Cecilia Westerlund lånad bild från P4 Jönköping/SR.

Ökad arbetslöshet under pandemin
Under mars månad 2020 uppnådde
Arbetsförmedlingen historiskt höga
nivåer på antalet inrapporterade
varsel. Ökningstakten i antalet
inskrivna arbetslösa gick då upp.
I slutet av mars 2020 var antalet
inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen 388 000 personer, det är
44 000 fler än året innan. Under den
perioden ökade arbetslöshetsnivån
med 0,7% till 7,6%.
De som har drabbats hårdast har
varit personer som haft tillfälliga
anställningar och personer som är
nya på arbetsmarknaden och saknar
arbetslivserfarenhet. Det sistnämnda berör bland annat ungdomar. I

mars ökade även inskrivna arbetslösa ungdomar 18-24 år till 51 000
personer, vilket är 7 000 fler jämfört
med samma månad året innan.

efterföljande månaderna från lagt
varsel. Andelen som blivit uppsagda
och arbetslösa varierar mellan olika
branscher.

Arbetslösheten har fortsatt att öka
till följd av krisen och efter snart ett
år med coronapandemin har 58% av
de som varslades i mars-juni blivit
uppsagda efter endast ett halvår.
Under mars-juni 2020 varslades 89
093 personer om uppsägning. Sex
månader senare hade närmare 52
000 personer blivit uppsagda.

Krisen är i högre grad koncentrerad till vissa näringsgrenar. Det är
främst inom privata tjänstesektorn,
så som hotell- och restaurang- samt
kulturbranschen, det lett till uppsägningar, säger Annika Sundén,
analyschef på Arbetsförmedlingen, i
ett pressmeddelande.

Alla som varslas och sägs upp går
inte ut i arbetslösheten. Men 23 000
personer av de varslade har varit
arbetslösa någon gång under de sex

Arbetslösheten har ökat i samtliga
län.
TEXT SAMINA BURGAJ
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KRÖNIKA:

Därför bör ni bete er

Att leva under ett ständigt hot är vi svenskar
inte särskilt vana vid, och det är med gemensam insats vi lyckas eller faller under pandemin. Det kan nästan anses som tjatigt att
skriva om detta igen, men jag känner att det är
på sin plats att uppmana er alla till att hålla avståndet till varandra, kanske överväga att ställa
in familjemiddagen eller jobba på distans om
man så kan. Det är ju med livet som insats
man rör sig ute idag, kanske inte för oss unga
och friska, men risken finns att bära med sig
smittan till någon annan. Det är därför det är
viktigt att vi alla beter oss!

Jag åker ofta med ettans linjebuss i Jönköping,
eftersom min utbildning äger rum i andra
delen av stan. Jag tar mitt ansvar och följer
restriktionerna, som många andra gör. Under
rusningstrafiken har man munskydd på när
det är trångt, och då ska det vara rätt placerat
innan man kliver på. Att sitta och fippla med
det som ovana användare gör hjälper inte alls,
utan snarare motverkar syftet med att ens ha
det på. Sprita händerna så ofta du kan och nys
i armvecket. Vi har hört det här så ofta nu, att
det borde ha bankats in i våra medvetanden
på ett näst intill våldsamt vis. Ändå är det
svårt för vissa att ta till sig detta, och det är
minst sagt en ”killgissares tid” vi lever i, med
allt från olika konspirationer om varifrån detta
mystiska virus kommer till folk som hävdar att
munskydd är ineffektiva.
Först och främst talar jag givetvis om skoleleverna som tränger sig in på bussarna innan
stackars Gunn-Britt i 70-årsåldern tagit sig
av, och får kämpa sig igenom den annalkande
horden av ungdomar med flackande blickar
som febrilt letar efter de bästa sittplatserna. Jag
har bevittnat hur tonårstjejer trängt ihop sig
för att sitta i varandras knän på de där sätena
för fyra personer, och därmed överskrider
antalet som borde vara tillåtet både ur ett
trafiksäkert samt pandemiskt regelrätt sätt.
Gymnasieeleverna åker från Juneporten för
att gå av bara tre hållplatser bort och därmed
svämmar de över hela bussen. Helt utan att
tänka sig för hur andras utrymme inskränks
något å det grövsta. Det har hävdats att skolungdomar inte spridit särskilt mycket smitta,
men detta har senare visat sig vara falskt

då spridningen faktiskt har ökat markant i
skolorna runt om i landet. Hälsorisken är
givetvis inte lika stor, snarare för de som har
en underliggande sjukdom eller de med olika
variationer av tillstånd som inte gynnas av en
potentiellt dödlig virusinfektion.
Det är på ett liknande vis man ser människor
som inte respekterar avstånd i kassorna på den
lokala livsmedelsbutiken, på restaurangen,
i skolan, eller på arbetsplatsen. På ICA står
Johan och Kevin i kassan och väntar otåligt på
att få betala för sina snacks. De står inte mer
än en halvmeter ifrån Helene, som diagnostiserats med diabetes typ två förra sommaren.
Man kan föreställa sig att kassörskan är van
vid att se den här typen av förbryllat och
panikslaget ansikte, medveten om att någon
av killarna hostar till utan att tänka sig för
vilket kan det vara slutet för henne. När folk
tar ovanligt lång tid på sig att bestämma vilken
procent på mjölkens fetthalt de ska ha till
matlagningen tränger sig någon demonstrativt
in och nallar en utan att reflektera över att de
just gjort något häpnadsväckande dumt.
Men givetvis är det inte bara ungdomar som
missköter sig. Senast denna morgon såg jag en
dam sitta och hosta utan att ens anstränga sig
att försöka dölja det. Sjukfrånvaron i landet
har ökat på grund av restriktionerna som
tydligt förklarar att vid minsta symptom ska
man hålla sig hemma. Någon gubbe sitter och
nyser rakt i handen. En kille som pratar i telefonen har glömt att föra munskyddet över sin
näsa. Man tappar ju all lust att sitta på bussen.
Någon meter ifrån de obrydda individerna
finns både uppmaningar om hälsorisker och
instruktioner för hur man brukar munskydd
rätt. Försök hålla avstånd och hygienen, är
mitt budskap. Kom ihåg att du inte är ensam i
denna dystopiska tillvaro. Men tänk också på
att ingen kan ansvara för någon annan fullt ut
och därför måste du tänka på hur du beter dig,
för vår allas säkerhet.

Broddar, med piggar eller dubbar, sätts under sulorna på skor för att
förhindra halkolyckor.

Pandemi i vintertid - Då slutar
regionen dela ut gratis broddar
Sedan 2018 har regionen delat ut gratis broddar till äldre länsbor, ett
projekt man nu valt att avsluta.
- Det var på tal om att ge ett bidrag istället, säger Ulrika Stefansson,
projektledare Region Jönköpings län.
2016 togs ett politiskt beslut om att alla äldre länsbor skulle få gratis broddar i samband med vaccinering mot influensa. Ett tvåårigt projekt som inte förlängs, trots hög
belastning på vården i rådande pandemi.
- Vi visste inte att en pandemi skulle bryta ut och budgeten för detta projekt är
förbrukad, säger Ulrika.
BIDRAG ISTÄLLET FÖR BRODDAR
Statistik från Socialstyrelsen visar att var tredje pensionär i länet behöver vårdas på
sjukhus minst en gång per år i samband med fallolyckor. Men att detta beror på halt
väglag är Ulrika Stefansson osäker på.
- Man tror att de flesta fallolyckor sker i hemmet och inte på gatan. Dessutom finns
det ingen forskning på att broddarna uppfyller sitt syfte, säger hon.
Ulrika berättar att projektet resulterat i mycket extra arbete men att hon är nöjd med
deras arbetsmetod. För att förenkla projektet fanns det ett förslag på att de äldre skulle få ett bidrag så de själva kunde inhandla broddar, ett förslag som snabbt lades ned
då det visade sig att administrationen skulle kosta hälften av budgeten.
- Så vi tog ett beslut om att vi skulle köpa in broddarna för att sedan dela ut dom
via vårdcentralerna i länet, säger hon.
Hittills har 75 000 broddar delats ut, kvar på lager finns 15 000 broddar som regionen
nu uppmanar vårdcentralerna i länet att ta hem för fortsatt fördelning.

									
TEXT JULIA JOHANSSON

KRÖNIKA:

Pandemisterna
2020-talets oväntade aktivister

Tidigt under 2020 tog coronaviruset världen i sitt otäcka grepp. Under våren blev
det klart att vi hade med en mäktig fiende att göra – att vi stod inför något vi inte
hade sett förut. Världen bugade tyst inför sin nya härskare, och invånarna i våra
största städer gömde sig i sina bostäder. Hoppet om att bli skonade i hemmets
trygga vrå, rädslan över det farliga, okända – vi höll andan och sköljdes över av
starka känslor under de första långa månaderna då viruset tog sats.
I min närbutik tog toapappret slut alarmerande snabbt under den tidiga våren – hamstrandet av toalettpapper var en global trend som
inte gick att förklara.
I den nyvakna vårsolen, när jag precis hade
grävt fram mina Converse för att trippa över
den torra asfalten där gruset ännu inte hade
sopats bort, såg jag människor som hade
varit och storhandlat och förberett sig för det
värsta. Hyllorna med torrvaror och konserver
gapade tomma. Våren hade anlänt, och med
sig hade den tagit en ny slags oro och rädsla.
Vi lärde oss att konstant tvätta och sprita våra
händer, hålla avstånd till varandra och hosta
samt nysa i armvecket.

Istället för att skaka hand, en central gest
av hälsning och uppskattning i vår kultur,
började vi hitta på nya sätt att hälsa. Likt små
barn slog nu vuxna människor armbågarna
eller hälarna mot varandra och deklarerade för
varandra: ”Vi gör en sådan här, istället”. Varje
gång. Det var lika delar förtjusning och skam.
(Vad hände med att bara säga hej?)
I skuggan av covid-19 föddes också en ny typ
av människor. Jag vill gärna kalla dem för
pandemister. En pandemist är en person som
helt förlorade sig själv i nyhetsrapporteringen,
i hygienråden, i kommentarsfälten på sociala
medier och bakom sin svettiga ansiktsmask.
En pandemist står med avsky i blicken bakom

sitt skyddsvisir och betraktar grupper med
människor. Hen går förbi folksamlingar och
påminner om att hålla avstånd. Pandemisten
har konstruerat en färgglad tvåmeterspinne
med vimplar och snören, som ser till att andra
inte kommer för nära. Den har hen monterat
på pakethållaren på sin cykel.
En pandemist har skåpen fyllda med vita
bönor i tomatsås, spagetti och knäckebröd,
vatten i dunkar och mer toapapper än vad hen
någonsin kommer att behöva. En pandemist
har skrivit tiotals mail till Anders Tegnell om
Sveriges coronastrategi, utan att någonsin ha
fått svar och deltagit i varje frågestund om
corona på de stora kvällstidningarnas nätsidor.
Pandemisten vet allt om 5G och Kinas viruslaboratorier, och kan inte förstå att medelsvensson vägrar att öppna sina ögon för att se
sanningen. Pandemisten har starka åsikter om
vaccinet – konspirationsteorierna är många
och saftiga – och hen håller räkning med hjälp
av kamrater på nätet över dödsfall kopplade
till vaccinet.
Ibland verkar pandemistens beteende irra-

tionellt. När andra svenskar gör som tidigare, åker kollektivt och handlar i affärer och
kramar sina nära och kära, kan det extrema
beteendet verka överdrivet.
Själv är jag oerhört fascinerad av beteenden
som anses vara onormala. Det måste vara en
fantastisk eld som brinner i en person som blir
så engagerad av något. Att djupdyka i ett ämne
och göra egna efterforskningar kräver både
tid och tålamod, det kräver både kunskaper
och skills. Att verkligen tro på sin sak, att
argumentera för det som är sanning för en
själv – det är bland det starkaste man kan göra
för sig själv, om ni frågar mig. Och när det
väl kommer till kritan - vad är väl skillnaden
mellan geni och galenskap? Så länge man inte
skadar någon annan, det vill säga.
Det vackra i pandemismen är just engagemanget och tanken om att
tillsammans kunna rädda
världen, eller åtminstone
vara med och rädda
en del av den.
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Integrationen försvåras:

”Frustration och hopplöshet”

Distansstudier påverkar
studenter över hela Sverige
och att lära sig ett nytt språk
kan vara extra tufft att göra
digitalt. På en sida för arabisktalande flyktingar och
invandrare på sociala medier är frustrationen stor.
- Jag har glömt bort den
lilla svenskan som jag redan
kunde innan pandemin,
skriver Shamiran på sidan.

Under pandemin minskade studierna på plats
rejält, varken skolorna eller eleverna var förberedda på studier i digital form.
En stor del av eleverna saknade digital kompetens, medan skolorna saknade strukturer
för den typ digital undervisning som ersätter
studier på plats.
Detta skapade ett dilemma under pandemin
och påverkade integrationen negativt.
Asso Byari, som jobbar som arbetsmarknadskonsulent i Nässjö kommun sedan fyra
år tillbaka, beskriver hur hans arbetssätt har
ändrats. Han arbetar som vägledningscoach

och hjälper arbetslösa att söka jobb.
Asso Byari definierar digital integration som
ett nytt arbetssätt där coronapandemin tvingar
samhället att ändra sina arbetsrutiner och
arbeta på ett helt annat sätt.

hos företagen. De flesta har inte den digitala
vanan, säger han och fortsätter:
- Men det känns mycket bra med deltagare
som behärskar IT-systemet, det sparar både
tid och resurser, med mera.

LÅGUTBILDADE FÖRLORAR
Enligt honom har det digitala arbetssättet två
sidor: det finns vinnare och förlorare. De som
vinner på det är mest den gruppen i samhället
som är högutbildad och kan arbeta och styra
sitt arbete hemifrån. I branschen vinner de
som kan arbeta hemifrån och slipper höga
kostnader för både personal och tillverkning.
Den svaga gruppen i samhället är bland
annat lågutbildade, utrikesfödda samt arbetare
inom serviceyrken och vården. Enligt Asso
har det visat sig att de blev bland de största
förlorarna.
- De måste vara på plats och är rejält utsatta,
säger han.
På frågan om hur det känns som arbetsmarknadskonsulent att inte träffa sina deltagare, och hur det digitala arbetssättet påverkar
klienten, svarar Asso följande:
- Det känns mycket jobbigt att inte kunna
vägleda klienter och arbetslösa, som inte har
tillräckligt kunskap av att behärska datorer.
Det tar lång tid och oftast klarar de inte av att
söka arbete på egen hand. Vissa klienter har
mycket svårt att följa utvecklingen, det skapar
frustration och hopplöshet. En del missar de
utannonserade jobben på Platsbanken eller

DIGITAL KOMPETENS
Asso Biyari tycker att man efter pandemin ska
utveckla den digitala kompetensen, både på
individ - och företagsnivå, det skulle gynna
landet långsiktigt.
- Den digitala integrationen behöver en
verktygslåda som omfattar många bitar, där
företagen och deras anställda har kontroll över
de arbetsuppgifter och arbetsvillkor som ställs
på dem, säger Asso Byari.
En populär sida bland sociala medier, som
riktar sig till arabisktalande flyktingar och
invandrare i Sverige, har ställt följande fråga:
Hur har coronatiden påverkat din integration och dina svenskastudier på SFI (Svenska
för Invandrare)?
Ninos har svarat: ”Distansundervisning
funkar inte bra när det gäller språkundervisning, det känns som om det hela bara handlar
om att ta emot och skicka tillbaka uppgifterna,
ingen riktig undervisning sker”.
Souriya har kommenterat: ”Jag har glömt
det mesta och blivit djupt deprimerad”.
Zuhra har uttryckt sig: ”Tidigare har jag
bara hört om depression men nu har jag själv
blivit deprimerad, jag har inte förstått mig på
det där med distansundervisning, det finns

inga möjligheter för diskussion eller deltagande”. Farida låter väldigt besviken när hon
skriver:
”Jag hade bara gått en vecka på SFI innan
studierna gick över till distans, jag tycker
inte jag har lärt mig nånting och jag behöver
fortfarande använda en tolk.
”Jag har inga som helst möjligheter att tala
svenska med någon, varken grannar eller
svenska vänner, nu krävs det att jag ska ansluta
mig till arbetsmarknaden trots att jag inte kan
tala svenska än”.
Av de hundratals svaren kunde jag se några
gemensamma drag för hur eleverna på SFI har
upplevt denna period:
Distansutbildningen fungerar inte så bra
Många upplever att de inte har lärt sig någonting
En del har glömt det som de redan har kunnat. Det råder en stor depression och ovisshet.
Många tycker att det har varit orättvist att de
har förlorat ett helt år av etableringsperioden
utan att ha fått möjligheten att lära sig svenska
Många är förvirrade och undrar hur de ska
kunna söka jobb när de inte kan tala svenska
Pandemin har slagit hårt på den här gruppen
och kommer att sätta sina spår ett bra tag
framöver.
Personerna i texten (förutom Asso Byari)
heter egentligen något annat.
TEXT MAHA OBID
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Familjerna som stannade i Sverige:

”Det är jättesvårt att vara
borta från sina barn”

Från vänster Lygia, tolk, Maria, EU-migrant och Ulla Gunnevik, volontärarbetare, tillsammans på Frälsningarmén. Stämningen är gemytlig och de
skojar friskt med varandra. När hon är hemma i Rumänien berättar Maria: – Då tycker jag om att laga mat och jobba hemma i huset.

Många av de EU-migranter som tar sig till Sverige för att leta arbete, men ofta
hamnar utanför butiker för att tigga, reste hem i början av året när coronan
slog till. Men ett fåtal stannade kvar. Vid ett bord på Frälsningsarmén i Huskvarna sitter Nicolae tillsammans med Denis och äter. Det luktar korv och
köttbullar. Jag slår mig ned på en stol och lyssnar på deras samtal.
Nicolae och Denis är svågrar. Det är svårt att kommunicera
utan att tala samma språk och vi roar oss med att peka på olika
saker och säga vad de heter på svenska respektive rumänska.
Som tur är har jag tolken Lygia som är med och kan hjälpa till
med översättningen.
– Jag tycker om att resa, åka med bil och vara på väg. Bland
annat har jag varit i Tyskland och Österrike, säger Nicolae.
Denis gillar cyklar och jag berättar att jag tidigare tävlat i cykel. Lygia skojar att han får öppna en cykelbutik och jag inflikar
att jag isåfall kommer att köpa mina cyklar av honom.
I Rumänien bor de två familjerna tillsammans på en gård
som ägs av Nicolaes pappa och de bor i två olika hus. De har
båda flera barn som är kvar i Rumänien med pappan. Denis
sträcker fram mobilen och visar ett kort på sina barn för mig.
Han pekar på sin dotter som går i sjunde klass.
– Hon är väldigt duktig och smart, säger han.
Är de i skolan?
– De går i skolan nu men i år har det varit mycket undervisning online, säger han.
Under samtalet kommer de bådas fruar, Maria och Mirella
som är systrar, och slår sig ned.
– Det är jättesvårt att vara borta från sina barn, säger de alla.
Det är svårt att överleva i Rumänien, särskilt för romer. Vägarna är enkla, det finns ingen asfalt, och lärarna kunde inte ta sig
till skolan då det regnat mycket och vägarna förvandlats till en
enda lervälling. En fattigdom som närmast går att jämföra med
U-länder. Jag kan bara anta att förhållandena är liknande där
Nicolae, Denis, Mirella och Maria kommer ifrån.
– Pengarna räcker inte till, säger Nicolae. Jobbar jag som

bagare eller lastbilschaufför får jag 1500 rom, alltså ungefär 350
euro i månaden i handen efter skatt.
Många har heller inte utbildningen som krävs för att få ett
jobb.
– Min fru har bara gått 4 år i skolan så hon skulle aldrig
kunna få jobb men jag har arbetat inom industri i Rumänien,
säger Nicolae.
FN KRITISERAR
I hemlandet är diskrimineringen av romer, antiziganismen,
stor. Men antiziganismen har även en lång historia i Sverige
och fortsätter än idag. Tak över huvudet är en mänsklig rättighet, det spelar ingen roll om du är medborgare i ett land eller
inte. Sverige har flera gånger fått kritik av FN för att inte följa
dessa lagar.
– Vi sover i tält, säger Nicolae.
Ett fåtal lyckosamma personer har lyckats få boende hos
hjälpsamma privatpersoner men inte familjerna. Dessutom har
de blivit avhysta och får inte vara kvar på samma ställe. Lygia
översätter:
–Innan jul kom tekniska kontoret och bad att vi skulle lämna
platsen vi var på, säger Nicolae.
De är rädda för att svara på var de bor just nu. Jag tänker
på hur det måste kännas att bli behandlad på ett sådant sätt
av samhället och myndigheter hela tiden, att du inte ens vågar
berätta var du bor. De är oönskade var de än befinner sig. På
dagarna sitter de utanför affärer, tigger och fryser. De kallar det
för sitt jobb, något som skulle vara otänkbart som arbete för oss
i Sverige, men det är tufft.

–Det är för många som inte använder kontanter, särskilt nu
i pandemin. I Sverige har jag haft lönearbete ibland. Under
sommaren plockade jag äpplen på Rudenstams fruktodling,
säger Nicolae.
Vi sitter både länge och väl och samtalar men sedan är det
dags att börja röra på sig.
– Du får följa med mig till Rumänien så kan du vara tillbaka
sen till påsk, säger Nicolae till mig och skrattar.
– Det skulle jag gärna vilja men jag har tyvärr fullt upp här i
Sverige, säger jag.
Men, tänker jag, någon gång vill jag verkligen att det ska bli
av att åka dit, till Rumänien. Se romernas situation med egna
ögon. Då vet jag att där i alla fall finns någon som är beredd att
ta emot mig i ett för mig helt främmande land. Lika främmande som Sverige är för dem. Tänk om vi ändå hade visat samma
gästvänlighet här.
– Vi skulle kunna sova i kyrkan, säger Nicolae.
– Jag önskar det men det går inte, svarar Ulla Gunnevik, som
arbetar som volontär på frälsningsarmén.
Hon berättar för mig att hon gärna hade velat men det är inte
hennes beslut och det förstår jag.
LÖSNING FINNS
– Det skulle finnas en tak- över huvudet garanti, att kommunen
skulle garantera människor boende. Vi skulle inte överleva en
vecka som de lever, inte jag i alla fall, säger Ulla.
Volontärerna och de människor som kommer i kontakt med
romerna vet att det skulle gå att lösa om det fanns en politisk
vilja. Men tills politiker, makthavare och kommuntoppar börjar
inse det så blir det till att ge sig ut i kylan i den mörka kvällen
och tillbaka till tälten för familjen.
FOTNOT: Nicolae, Denis och Mirella heter egentligen något
annat i verkligheten.
TEXT JONATHAN JANSSON ÅKERBERG
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Efter att de hårdare coronarestriktionerna infördes har Ulla
Gunnevik arbetat som ensam
volontär på Frälsningsarmén.
Hon brinner för romernas
kamp och det syns att hon är
full av energi när hon far fram
och tillbaka i lokalerna mellan
maten och duschen, som ska
fyllas på med tvål. Många skulle
nog använda tiden efter arbetet
till att koppla av, lägga sig på
soffan framför Tv:n eller något
liknande. Men inte Ulla. Hon
talar passionerat om romernas
situation.

- Värdighet här och hjälp där. Vi vill hjälpa romerna både i Sverige men också i Rumänien
och lyfta frågan till en högre nivå, säger Ulla Gunnevik, volontär på Frälsningsarmén.

Romerna i Sverige – en historia
av förföljelse och förtryck
De har varit förslavade i väldigt många år
och det påverkar ju en människa. Dom har
levt i ett utanförskap och det gör dom än.
De är inte inkluderade i samhället. Så har vi
haft det i Sverige också, du behöver inte gå så
hemskt långt tillbaka, säger hon.
Många i Europa känner inte till det men i
Rumänien har romer varit slavar under 500 år.
Slavägarna fick göra vad de ville med sina slavar utom att döda dem. De såldes, köptes och
gavs bort. Till slut avskaffades slaveriet men
inte förrän 1860 var alla romer fria, endast
fem år innan slaveriet i USA förbjöds. I Sverige har det bott romer ända sedan 1500-talet.
Den grupp som bott här längst kallas resandefolket. Ulla har själv en personlig anknytning
till denna minoritetsgrupp.
Jag är också resandefolk. Mina förfäder var
romer. Jag är uppvuxen i utanförskap och har
förstått hur rädd min mamma var för både
myndigheter och hela samhället. Det var vi
och dom. Jag har fått höra hela mitt liv att
man måste äga sitt hus och det var ju för att
inte bli bortkörd, säger Ulla.
Hatet mot romer, antiziganismen, är djupt
rotad även i Sverige. Det har en lång historia.
Romer i Sverige hade inte samma rättigheter
som andra svenskar långt in på 1900-talet. Något vi sällan talar om eller lär oss i de svenska
skolorna. Trots att de bott här i flera generationer och var svenska medborgare fick de
inte gå i skola förrän 1959. För de allra flesta
romska barn innebar det att de inte fick någon
skola alls fram tills dess. Staten tillät inte romer att stanna i en kommun och efter en kort
tid blev de bortkörda. Precis som romer från
andra länder blir behandlade idag alltså.
På 1950-talet när jag var barn så kom det
zigenare och de fick bo någonstans utanför
och sedan skjutsade man iväg dom. Efter tre
veckor så var man tvungen att ge skola och det
gjorde man inte, man puttade iväg dom, säger
Ulla.

FÖRINTELSEN
Under andra världskriget drabbades inte
bara den judiska befolkningen. En stor del av
den romska befolkningen i Europa utrotades
också i nazisternas förintelseläger. Ett ökänt
exempel är natten mellan den 2 och 3 augusti,
1944, den så kallade ”zigenarnatten”. Då fördes
3000 romer till gaskamrarna för en säker död
och i Sverige fruktade många romer en tysk
ockupation då de var säkra på att de skulle
hamna i dödslägren. Romer registrerades
bland annat under andra världskriget av
svenska staten.
Jag läste svenska regeringens vitbok, som
man gav ut som en ursäkt för hur romer behandlats. Då grät jag för då tänkte jag på min
mamma som var tonåring och växte upp med
det hatet som fanns i samhället. De var livrädda för andra och hade skäl att vara det också
för det fanns ett rasbiologiskt institut i Sverige
och vi har haft ett andra världskrig. Min
morfar fick gå ner till polisstationen i Nässjö
där dom bodde och registrera sin familj. Det
var sex barn, en flicka, min mamma, och fem
bröder. Hade Hitler invaderat Sverige var dom
redan färdiga att tas, säger Ulla.
Många har säkert hört talas om böckerna
om Katitzi. Det var Katarina Taikon som skrev
böckerna utifrån sina egna upplevelser som
rom i Sverige. Hon föddes 1932 i ett romskt läger och fick inte gå i skolan. Ändå var hon en
av de människor som gick i bräschen i kampen för romers rättigheter, rätt till utbildning
och för att förbättra romernas situation i Sverige. När jag lämnar Frälsningsarmén och ger
mig ut i vintermörkret känner jag hur kylan
biter fast i skinnet. Jag tänker på de människor
som måste sova ute i den kalla natten för att
de föddes i fel grupp och som trots Europas
alla rikedomar och välstånd måste försörja sig
genom att tigga. Jag kan då inte annat än tänka att en förkämpe av Katarina Taikons kaliber
skulle behövas än idag.

TEXT JONATHAN JANSSON ÅKERBERG

”Vi vet, och ingen ska säga att vi inte vet, att dessa människor är förföljda
på grund av sin härkomst. De är förvägrade skolor, bostäder och arbete. Vi
måste fatta detta! Det är er plikt att begripa!”
Katarina Taikon kämpade för romers rättigheter i Sverige och den kampen
är en av anledningarna till att romska barn i Sverige får gå i skola idag.
Foto: Roger Tillberg/TT. Källa: TT Nyhetsbyrån.
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När allt ställs in, flyttar folket ut
Vandringsleden genom Dumme Mosse börjar inte särskilt långt ifrån
lygplatsen i Jönköping. Naturreservatet, som sträcker sig över både myr
och mark, ger intrycket av ett ganska öde landskap. Tankarna går långt
ifrån munskydd, socialt avstånd och handsprit, istället känns det väldigt
avslappnande och fritt att ströva omkring i denna tysta, sagolika skog.

FÖRUTOM LJUDET AV NÅGRA BILAR som rör sig
till och från parkeringsplatsen och några röster på håll
hörs i stort sett ingenting. Grusvägen som är täckt av ett
lager snö leder förbi en skylt: Dumme Mosse-leden. Några
vandrare kommer ut från skogen. Ljudet av snö som
knarrar under kängorna och prasslandet från överdragsbyxorna ökar först, och avtar sedan. Lite längre fram
rinner en liten bäck genom det tjocka snötäcket; porlande
vatten som letar sig fram längs små flak av is. Vinden, som
knappt märks av under denna stilla dag försvinner helt när
jag träder in i det första snöklädda skogspartiet.
SKOGEN ÄR MYCKET TÄT i denna del av naturreservatet, och färgpaletten begränsas till olika skalor av grått,
brunt och mörkgrönt. Luften är behaglig och fyllig, lite
kylig men frisk. Några människor passerar förbi med en
kopplad hund som sniffar runt. Jag känner på mig att de
också uppskattar tystnaden, eftersom de inte pratar med
varandra. Kanske är det skönt att komma iväg från samhället ett slag, att få insupa den härliga luften från skogen.
En bit längre in i skogen har några träd fallit, där de ligger
kvar hängandes på andra träd. Ett träd har fallit över den
lilla bäcken som nu blivit lite bredare, fortfarande blygsamt
porlande och delvis istäckt.
JAG GÅR FÖRBI EN BÄNK som är snötäckt; här har
ingen suttit på ett tag, men det skulle vara väldigt fint att
slå sig ner en stund i denna natur. Nu vecklar sig en allé
upp, där dagsljuset tydligare skiner igenom. Träden är
höga, men saknar grenar längst ner, det är bara trädkronorna som får tillräckligt med solljus. Det är fortfarande
väldigt tyst, förutom en grupp vandrare lite längre fram.

Ju längre jag går in, desto mer verkar jag komma ut ur
skogen. Träden blir allt lägre och krokiga, det skjuter upp
snår, ris och små kvistar nästan överallt. Gångytan blir
nu spänger istället, träplankor. Jag har nu nått mossens
karaktäristiska sankmark. Ett högt träd uppenbarar sig, det
är alldeles urvattnat och ser dött ut, men står fortfarande
upp. Någon småfågel hörs kvittra, men jag uppfattar inte
var den befinner sig.
LILLA TJÄRN ser ut som en issjö i miniatyr, den är
alldeles frusen. Isen är nog inte så tjock, men någon har
vågat sig ut och skrivit ett ”hej” på den snötäckta isens yta.
En savann av snö och kyla breder nu ut sig framför mig,
när jag går längs spängerna. Jag stannar en stund vid en
rastplats och iakttar den isiga värld jag står framför. Man
upplever nästan världen i svartvitt. Som ett filter, en hinna
över världen. Vandringen för mig vidare över detta öppna
fält, som är alldeles vitt med lite olika krokiga träd som
sticker upp här och var. Några hurtiga löpare joggar förbi,
stannar upp och väntar in varandra, sedan springer de
vidare mot andra sidan mossen.
EN LITEN BIT LÄNGRE FRAM börjar det dofta rök,
jag har anlänt till Sandreveln. Det är här grillplatsen ligger.
Här finns lite större samlingar av vandrare, både unga och
gamla. Barnfamiljer, pensionärer, unga vuxna och medelålders. Här finns några olika eldplatser där folk har spridit
ut sig, för att kunna säkra avståndet till andra grupper.
Jag slår mig ner vid en eldplats och drar fram en termos
med kaffe som jag börjar hälla upp ifrån. Kaffet doftar
ljuvligt, och är rykande hett. Jag tar en slurk och känner
värmen sprida sig i bröstet. Det sitter ett par framför

mig som pratar lugnt och grillar korv med ostskivor på.
Det doftar korv och hamburgare, några har till och med
ordnat grillspett. Jag kan inte riktigt släppa tanken på att
det kanske är lite för trångt här. Väldigt många människor
samlade på en och samma plats. Pandemin får inte samma
utrymme här, trots att det ligger som ett kvävande täcke
över i stort sett hela världen. Kanske fungerar Dumme
Mosse-leden som en tillflyktsort för människor som vill fly
undan ett tag?
NÄR JAG LÄMNAR SANDREVELN möter jag många
människor. En grupp tjejer, barn som dras i pulkor,
människor med stora ryggsäckar. Bilar är parkerade längs
en väg som leder ut från reservatet. Det är säkert 50 - 60
bilar här, parkerade överallt. Flera hundra meter längs
vägen ockuperas, det är trångt för bilen som försöker hitta
en plats att parkera på. När jag går in i den sista delen
av skogen hör jag en korp. Det raspiga ljudet kommer
ovanifrån, och när jag tittar upp ser jag den svarta fågeln
lyfta från en gren. Jag är i utkanten av naturreservatet nu,
och himlen börjar bli mer synlig. Mina ben känns stärkta
av en rejäl promenad, och kaffet gjorde susen för kroppen.
När jag närmar mig parkeringen blir jag åter påmind om
att flygplatsen är nära. Ett propellerplan har precis lyft
från flygplatsen och passerar precis ovanför oss innan det
försvinner bort, ljudet av motorn som sakta försvinner
bortom skogens utkant.

TEXT MATTIAS ALTGÄRDE
BILD MATTIAS ALTGÄRDE
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MME MOSSE

Dumme Mosse följer man riksväg
n Jönköping mot Göteborg, följ
ngen till Axamo Flygplats. Där finns
arkeringar till det södra området
sse.

ar man hittat de äldsta spåren av
ärvaro i Jönköping, från ca 7000r.

delen av Dumme Mosse har ett rikt
är kan allt från orrar, ljungpipare
örnar åskådas. Det finns även en
tion av flora i området, bland anår som är en köttätande växt.

veln finns ett antal grillplatser där
lägger ut brasved som man kan

osse är en del av Natura 2000, ett
m på internationell nivå skyddar
hotade djurarter och miljöer inom
eiska Unionen att överleva.

är tagen från Dumme Mosse inforch Jönköpings Kommuns hemsida.
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EBBA ÄR ANFALLARE I FRÖJEREDS IF. FOTO: MATS OLOFSSON, HABOBILD.SE

MEDAN DAMERNA TVINGAS VARA
HEMMA FÅR HERRARNA FORTSÄTTA
Damerna får inte spela innebandyallsvenskan, men
herrarna får det. Nu har det varit flera månader utan
tävling och träning.

förstod jag att det inte var möjligt att försörja sig på sporten.
Nu på senare tid spelar jag för att det är roligt istället, säger
Ebba.

Bland damerna finns det ingen majoritet som har gjort uppoffringar gentemot plugg och jobb, säger Svenska Innebandyförbundets ordförande Märit Bergendahl.
I mitten av november 2020 beslutade svenska innebandyförbundets tävlingsutskott att avbryta seriespelen. Detta efter att
regionerna fick skärpta allmänna råd. Men högsta serierna
Svenska Superligan herr och dam samt herrarnas andradivision
Allsvenskan rullar på.
Ebba är 19 år, bor i Mullsjö och spelar innebandy för Fröjereds IF i innebandyallsvenskan västra för damer. Hon tog
studenten 2020 från innebandygymnasiet och nu läser Ebba
marketing management på högskolan i Jönköping.
Ebbas intresse för innebandy började tidigt.
Det började med att jag såg killarna spela på skolgården under
rasterna och jag ville vara med, det var riktigt kul. Jag pratade med mina föräldrar om detta och de letade upp en klubb,
Mullsjö AIS. Då vi var två tjejer som spelade med killarna,
säger Ebba.
Ebba säger att var lärorikt och kul spela med killarna:
Det är en helt annan mentalitet när man spelar med killar än
tjejer, antingen vinner vi eller så förlorar vi. Jag är lång så de
fysiska förutsättningarna skiljer sig inte jättemycket i fysiken.

Innan pandemin ställde till det innehöll en dag morgonträning, skola och plugg. Under kvällen väntade träning med laget
och en match per helg, emellanåt två. Idag är det mer ensamt:
Vi har inga gemensamma träningar. Tränarna har gett oss
träningspass som vi ska genomföra hemma, ett pass per vecka
får man bestämma själv vad man vill göra. Utbildningen är
även den på distans så dagarna tillbringas hemma, säger Ebba.
Sporten har drabbats av en lång försäsong och utvecklingen
har stannat av. Att inte få spela tycker Ebba och hennes kollegor i allsvenskan är både bra och dåligt.
Det är en pandemi som plågar hela världen, att inte få spela
innebandy är inget man kan klaga på. Men det som vi hakar
upp oss på är att herrarna får spela på samma nivå som oss, vi
alla gör det lika mycket på fritiden. Vi är inte heller mer smittsamma än killarna.

VILLE BLI INNEBANDYPROFFS
I årskurs sju slutade den andra tjejen i laget och Ebba bytte till
Mullsjös flicklag. Ebba tillhörde klubben fram tills säsongen
19/20 då hon bytte till Fröjereds IK. Under åren hon tillbringat
med innebandyn har målet ändrats.
När jag var mindre ville jag bli innebandyproffs, men senare

”ETT AV DE BÄSTA DAMLANDSLAGEN I VÄRLDEN”
Det ofrivilliga uppehållet ger konsekvenser, både för Ebba och
för innebandyn som sport.
Skottekniken drabbas hårt, visst kan man stå och skjuta lite
skott på garageuppfarten men det blir absolut inte samma sak
som i en hall. Jag behöver avbrott i vardagen, vilket innebandyn hjälper till med. Jag gillar att röra på mig, jag behöver
verkligen det. När vi inte får träna tillsammans och spela
matcher kommer utvecklingen inom allsvenskan att stanna av.
Spelstoppet kommer även påverka SSL, tror Ebba.
Vi i allsvenskans trupper får ingen chans att visa upp oss nu.
SSL:s kubbar kan för stunden inte få upp ögonen för oss. Detta
gör att vi inte kommer upp underifrån, och så här kommer det

fortsätta ner i divisionerna. Det blir ett glapp mellan serierna.
Kvalitén höjs direkt inte.
Svenska Innebandyförbundets ordförande Märit Bergendahl
förklarar beslutet att damerna inte får spela:
Folkhälsomyndigheten har sagt att man kan undanta elitverksamhet. Då har förbundet kollat över hur mycket uppoffringar spelarna gjort gentemot sina vanliga jobb och var de
får i ersättning av sina föreningar. Bland damerna finner man
inte detta och de får inte heller ersättningar från föreningarna,
säger Bergendahl.
På frågan hur detta läge kommer påverka svensk innebandy i
framtiden är hon bekymrad.
Vi har ett av de bästa damlandslagen i världen, VM-guld i
senaste världsmästerskapet 2019. Det är beklagligt att vi behöver ha det här uppehållet för damerna. Det kommer bli glapp
nedåt i leden. De spelarna som är på uppgång får inte chans att
visa det. Det är bara hoppas det kommer igång så snart som
möjligt, säger Bergendahl.
Ebba ser dock ljust på framtiden trots nuvarande situation.
I framtiden vill jag spela i SSL men det är inget jag vill skynda med utan det får bli när det blir. Jag kommer verkligen vara
tacksam när vi får börja träna och spela igen, då kommer man
verkligen sätta värde på innebandyn på ett sätt man inte gjort
förut, avslutar Ebba.
TEXT JOSEF JACOBSON
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Emelie - utför mot toppen?
Världsmästerskapet för den alpina eliten i italienska Cortina d’Ampezzo pågår. Sverige har en trupp på plats där vi
finner anknytning till Jönköping.
- Det ska bli kul, jag har inte kört VM på ett tag, säger
Jönköpingsbon Emelie Wikström, en av de svenska åkarna.

Under två veckor i februari delas medaljer ut i störtlopp, super-G, alpin kombination, lagtävling, storslalom, slalom och nytt för i år, parallellslalom. I den alpina VM-truppen hittar vi
slalomspecialisten Emelie Wikström. Hon har IFK Sävsjö som moderklubb och en 15:e plats
från kroatiska Zagreb som främsta placering i världscupen denna säsong. I europacupen, som är
nivån under världscupen, har hon varit på pallen i två slalomtävlingar.
Emelies säsong har haft både toppar och dalar:
- Säsongen fick en tråkig inledning med karantänen och tävlingsförbudet i samband med slalompremiären i Levi. Resultaten i världscupen har blivit lite sådär, men slalom är en tajt gren där
det kan gå hur som helst. Däremot har träningssäsongen varit bra, både nu och under sommaren. Det är tråkigt att jag inte fått ut det på tävlingarna när det gäller, säger Wikström.
2019 blev det inget Åre-VM för Wikström, då det var hård kamp om platserna i truppen. Men
Emelie har erfarenhet från två VM tidigare. 2017 i St. Moritz, Schweiz, med en åttonde plats,
samt 2011 i tyska Garmisch-Partenkirchen där hon slutade 24:a, båda gångerna i slalom.
LADDAR PÅ HEMMAPLAN
Emelie tillbringade tiden innan VM både på hemma- och bortaplan:
- Efter europacupen i Zell am See, Österrike, tillbringas det lite tid hemma, skönt att bara få
ta det lugnt. Snart är det träningsläger i två veckor innan avfärden till Cortina och VM, säger
Wikström.
När det gäller målsättningen för tävlingen är Emelie hemlighetsfull:

- Jag hoppas på en bra period, det har inte varit många tävlingar sedan förra våren på grund
av corona. Så det ska bli kul att tävla, jag är taggad på det som väntar, säger Wikström.
Damtränaren Christian Thoma uttalar sig i en sändning på svenska alpinlandslagets youtubekanal om Emelies situation och chanser:
- Vi förväntar oss lite mer av Emelie, men det är samtidigt svårt när hon uteslöts från de två
inledande tävlingarna i Levi och får sämre startnummer på grund av det. Hon måste åka på
toppen av sin kapacitet för att göra bra resultat. Det är inte lätt att hantera det mentalt. Men
vi vet att hon kan vara bland de åtta bästa eller till och med bland de sex bästa, säger Thoma i
sändningen.
SIST UT
I parallellslalomen kom en annan svenska, Sara Hector, fyra i österrikiska Lech/Zürs i början
av säsongen. Hon förlorade den fajten om pallen, men Hector har fått kliva upp där en gång
under säsongen när hon blev tvåa i storslalomtävlingen i franska Courchevel innan jul.
Damernas slalom är sist ut för damerna i världsmästerskapet. Lördagen den 20:e februari
startar första åket 10:00 och andra åket 13:30.
TEXT JOSEF JACOBSON
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Damerna får leva på hoppet

Damerna i världscupen i backhoppning eller nordisk kombination har det
kämpigt. Många tävlingar under säsongen är inställda till följd av pandemin.
Men världsmästerskapet i Oberstdorf, Tyskland, i månadsskiftet februari-mars
är ljuset i tunneln.

Backhoppningsdamerna har tills detta VM enbart fått hoppa i normal backe. I juli förra året
kom beskedet att de från och med årets mästerskap även får hoppa i stor backe. 2020 blev en
av Sveriges backhoppartalanger, 19-åriga Astrid Norstedt från Sollefteå GIF historisk. I norska
Lillehammer tog hon Sveriges första kvinnliga världscuppoäng i världscupen, med en 29:e plats i
stor backe. Under VM I Seefeld 2019 blev Astrid, även då, historisk när hon som första kvinnliga
blågula hoppare deltog i ett VM, då i normal backe med en 49:e plats.

INFORMATION OM SPORTERNA
Backhoppning

Astrid säger till skidor.com att det känns fantastiskt med tävling i stor backe.
2016 kom nyheten att damerna får tävla i VM i nordisk kombination år 2021 och också i OS
2022, en tävlingsform som tidigare bara funnits för herrar.

Stor backe: Avståndet från hoppkanten till K-punkten ska vara större än 100 meter.
Backens maximala längd måste mäta längre än 110 meter.

Till norska NRK sa atleten Hanna Midtsundstad att detta är något tjejerna kämpat för länge.
Världsmästerskapet i nordisk skidsport där längdskidor, backhoppning och nordisk kombination
ingår, avgörs mellan 25:e februari och 7:e mars.
KÄLLA: SVT SPORT OCH SKIDOR.COM
TEXT JOSEPH JACOBSON

Normal backe: Avståndet från hoppkanten till K-punkten (den kritiska punkten där
backen börjar plana ut) är mellan 75-99 meter. Backens maximala längd är mellan
85-109 meter.

Nordisk Kombination
Tävlingen inleds med ett backhopp per deltagare. Resultatet i hoppningen omvandlas till tidsavstånd, som ligger till grund för en jaktstart i fristil. Varje poäng i
backhoppningen ger fyra sekunders försprång, 15 poäng är värd en minut. Först i
mål vid längdtävlingen vinner.
KÄLLA: SVENSKA OLYMPISKA KOMMITTÉN

KRÖNIKA:

Ungdomsidrotten glöms bort - en fara för samhället
Trots en omfattande pandemi får idrotten fortsätta,
men bara för elitidrottare och barn födda 2005 och
senare. Junioridrotten tvingas dock fortfarande
vara på paus, en prioritering som på sikt innebär
en katastrof för enskilda idrottare, men även för
samhället.

I våras när coronaviruset på ett brutalt sätt
släckte ner idrotten var det mycket som, i ett
nafs, pausades. För vissa ett jobb, för andra en
hobby. Men framför allt försvann den trygghet
och gemenskap som idrotten faktiskt ger hela
samhället. När idrotten startade igen var det
en lättnad för många, även om den idrott
som nu arrangerades var som en spillra av
sitt gamla jag. Ingen publik, många inställda
evenemang, och framför allt hårda restriktioner i så väl träning som tävling.
Under hösten 2020 började det mesta återgå
till det normala och man började så smått
öka publiktaket. Men i oktober kom en ny våg

av corona och sköljde bort de planerna . I
samband med detta beslutade sig regeringen att stoppa all idrott och idrottssverige
befarade för några sekunder en lång period
med tomma sporttablåer och idrottsmännen
visualiserade långa stunder av tränings- och
tävlingsuppehåll.
Oron var dock kortvarig eftersom regeringen underströk att denna åtgärd inte gäller
idrott utförd av barn som är födda 2005 och
senare, samt den del av idrott som räknas
som yrkesmässig. De enda som egentligen
drabbades var lägre divisioner och juniorer.
Att göra undantag för elit- och barnidrott var
inte det märkliga, det var snarare hur regeringen lade fram de nya restriktionerna. Det
enkla hade varit att bara säga ”är du junior
eller i lägre division ställs din idrott in, hör av
dig till din tränare för mer info”.

Precis innan jul togs beslutet att även barnidrotten skulle pausas för att sedan i januari
startas igång igen. En förståelig åtgärd eftersom barn i lägre ålder är i stort behov av att
röra sig, och en möjlighet för utsatta barn att
känna en gemenskap.
Men juniorverksamheterna har sedan oktober
varit antingen helt stoppade eller varit tillåtna
att fortgå om aktiviteten sker utomhus. Inte blir
det lättare när kommunen i vissa fall stänger
idrottsanläggningarna och lämnar över allt
ansvar till klubbarna när det egentligen är
deras ansvar att komma med alternativa lösningar för hur verksamheten ska kunna drivas
vidare. Att juniorerna inte prioriteras bättre än
de gör är först och främst en fara för dem själva då hoppet till seniorklassen blir större när
de inte får träna och tävla så mycket som de
borde. Men om det blir så som många idrottsklubbar befarar, att bristen på aktivitet får
många idrottare att tappa motivationen, så
går idrottslandet Sverige miste om kommande

stjärnor. Detta är dock ett litet problem jämfört
med vad all inställd verksamhet innebär för
samhället i stort. Idrotten är som nämnt innan
en källa för trygghet och gemenskap som
många ungdomar i nuläget går miste om.
Och vad händer, inte allt för sällan, med dem
som inte har en trygghet i livet?
Jo, de börjar söka sig till mindre trevliga kretsar
och kan bli en del av den kriminalitet som
idrotten i stor utsträckning förhindrar och
förebygger.
Hög tid att rädda våra
unga idrottare innan
det är för sent.
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Skidåkning med en stavlängds avstånd
Skidsugna utförsåkare vallfärdar till länets skidanläggningar. Men
skidåkningen ser annorlunda ut i år, eftersom anläggningarna
infört åtgärder för att minska risken för smittspridning.
Efter en tuff vinter i fjol har länets lokala skidanläggningarna återigen kunnat öppna, då januari
månad bjudit på minusgrader och snö i mängder.
Förutsättningarna ser dock annorlunda ut. Bland
annat rekommenderas gäster att förboka liftpass,
då endast ett begränsat antal personer kommer att
tillåtas i pisten. Liftfållorna kommer att breddas så
att gästerna lättare ska kunna hålla avstånd och i
skiduthyrningen tillåts endast ett sällskap i taget.
Ett flertal värmestugor och caféer kommer att
hållas stängda och de som är öppna tillåter endast
ett fåtal gäster i taget. I Isaberg har det tillåtna besökarantalet minskats med 30% och gästerna ombeds
hålla avstånd till varandra.
Intresset bland gästerna har varit högt och under

öppningshelgerna var det full fart i backen. Ett flertal gäster fick avvisas på grund av det höga trycket,
rapporterar SVT. För de lokala pisterna är detta ett
glädjande besked, då fjolårets milda väder lämnade
backarna i en tuff ekonomisk situation. Mullsjö Alpin, som länge försökte hålla öppet trots det milda
vädret, förlorade i fjol 80% av sin inkomst och ett
flertal skidanläggningar kunde aldrig öppna.
– Det skulle var förödande att inte kunna ha
öppet, meddelar Isaberg i ett mejl till redaktionen.
TEXT JOSEFINE SANDQVIST

Rådande osäkerhet kring sportlovet
Sportlovet närmar sig, något som oftast innebär aktiviteter i olika former, såväl
inomhus som utomhus. Men på grund av pandemin är läget annorlunda detta
år och det råder stor ovisshet om vad som kommer kunna genomföras samt i
vilken omfattning.
Just nu planerar vi två veckor i taget. Vi kommer utgå ifrån mindre grupper, men
jag kan inte säga mer än så, säger Linda Jansson på Jönköpings kommun.
I nuläget finns det inga aktiviteter inlagda. De aktiviteter som kommer genomföras under sportlovet kommer, enligt Jansson, vara väldigt lokala för att mini-

mera resor för deltagarna. Idrottsanläggningarna på Råslätt IP och Vapenvallen
kommer dock hålla öppet för allmänheten under vissa tider.
Att pandemin har ställt till en del är något som Jansson understryker, då man så
här års brukar ha en klart tydligare planering över såväl aktiviteter som deltagande.
Då hade vi vetat mer och haft större grupper och allt hade sett annorlunda ut,
säger hon.
TEXT ADAM FISCHER

Anders Englund, systemoperatör prepress

Vi tror
på print
Vi tror på kommunikation som berör.
Därför gillar vi känslan av papper,
ljudet av tidningsprassel och doften
av trycksvärta.
Vi fascineras av det tryckta mediet och är
övertygade om att med den rätta tryckkänslan
kan alla produkter göras mer intressanta.
Vill du veta hur? Ring oss på 010-480 60 00
eller läs gärna mer på v-tab.se
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Coronaviruset - en käpp i hjulet för idrotten
I oktober förra året tvingade den ökade spridningen av coronaviruset all idrottsverksamhet, som inte är yrkesmässig, att ställas in. Även elitidrotten har tvingats vidta åtgärder för
att minska den omfattande smittspridningen. Den 21 januari kom beskedet att barn födda
2005 och senare får tillåtelse att delta i idrott - såväl inomhus som utomhus.
På juniornivå, och i viss mån seniornivå är det fortfarande
varierande om och hur idrotten får utövas. För vissa idrotter är nu säsongen över, medan andra får träna under hårda
restriktioner.
Vilka specifika restriktioner har ni som förening fått?
Ann Axelsson, 64 år, sekreterare Hovslätts IK friidrott: Samma
restriktioner som övriga idrotter, och tack vare vår anläggning
kan vi vara flexibla.
Axel Kinell, 27 år, junioransvarig HC Dalen: Vi har blivit
utestängda från anläggningen och på ungdomsnivå får vi bara
köra fys.
Jesper Östlund, 30 år tränare Hallby HK: Vi har stängt för alla
ungdomslag och B-lag, är bara elitlagen som får träna just nu.
Stefan Jörgensen, 46 år, tränare Mariebo dam: Vi har fått olika
restriktioner över tid, just nu har vi har inte fått träna på de
kommunala planerna, då kommunen har stängt av dem. Vi
byter heller inte om på plats.
Har restriktionerna ni fått varit tydliga eller har det funnits
osäkerhet över hur ni ska förhålla er till dem?
Ann Axelsson: Nej, jag tycker att de har varit tydliga. Jag kan
inte känna någon oklarhet kring de restriktionerna.
Axel Kinell: Till och från, det har varit tydligare ju längre tiden
gått, handlar om att vi ska göra rätt för oss och samarbeta med
kommunen.
Jesper Östlund: Jag tycker att det har varit tydligt, även om
det under pandemins början var mycket hoppande fram och
tillbaka.
Stefan Jörgensen: De flesta vi har fått nu har varit ganska
tydliga, tycker jag
Vilka ändringar har ni tvingats göra i er träning för att förhålla er till de rådande restriktionerna?

Ann Axelsson: Vi har inga samlingar inne, all aktivitet sker utomhus. Vi delar upp oss och kör mindre grupper. Vi kör också
färre parövningar och färre lekar som kräver närkontakt.
Axel Kinell: Just nu får vi inte utöva idrotten. Vi kör fys i
mindre grupper. När vi fick vara i ishallen tidigare så har vi
haft interna åtgärder, hade man ett omklädningsrum med för
få platser så körde vi två omklädningsrum.
Jesper Östlund: I början av pandemin skulle vi köra träning
utan kroppskontakt, under försäsongen spelade vi handboll
utan kontakt. Blev lite löjligt, vi får inte köra några gemensamma gympass, då får de träna på obekväma tider. Just nu kör vi
dock på som vanligt.
Stefan Jörgensen: Just nu så har vi fått lägga om hela träningen och då har träningsupplägget ändrats. Dels har vi fått vara
utanför fotbollsplanen och jobba med fysiken, dels har vi fått
jobba med mindre grupper.

en del av kommunen och RF (Riksidrottsförbundet) och vi har
inga kostnader just nu eftersom vi bara tränar ute.
Axel Kinell: Den har påverkat enormt, med tanke på publik
och kioskförsäljning. För en liten förening som HC Dalen är
varje krona viktig, det har varit en stor smäll för oss.
Jesper Östlund: Det har påverkat mycket, men vi har fått
bidrag och stöd från förbundet och staten. Men den största
grejen vi väntar på nu är Hallbybollen som omsätter en del.
Sponsorerna har ställt upp bra och vi har inte tappat så mycket
intäkter därifrån.
Stefan Jörgensen: Det är väl publik som vi inte fått ha, ingen
jättesumma, men det har ändå påverkat en del. Samma sak
med sponsorerna, även de har påverkat en del.

Hur har de restriktionerna påverkat er under tävlingar och
matcher?

Ann Axelsson: Man kan diskutera det. När det öppnar igen
kan det antingen bli anstormning eller så har vi tappat folk som
till följd av pandemin kommer bli stillasittande.
Axel Kinell: Vi har ju exempel på att det är många som slutat
nu när vi haft paus i vår verksamhet. Det är många barn och
ungdomar som känner att det inte är värt att lägga ner den tid
på träning som man gör och istället börjat spela mer tv-spel.
Jesper Östlund: Risken att unga spelare slutar med sin idrott.
Det har varit ett par månader där unga börjar bli mer stillasittande och göra andra saker. Desto längre detta går, desto större
katastrof kommer detta bli. Idrotten räddar ofta unga från att
hamna snett i livet. Idrotten är en fristad för många unga.
Stefan Jörgensen: Om det fortsätter längre tid så är jag orolig
för att vi kan tappa många ungdomar som inte kommer komma tillbaka till sporten.

Ann Axelsson: Är svårt att motivera dem som inte får tävla, är
väldigt luddigt vad som räknas som elitidrott.
Axel Kinell: Vi får inte tävla längre. Det pausades i början av
november och sedan har serien skjutits på och nu för ett par
veckor sedan fick vi veta att serien är över för säsongen.
Jesper Östlund: Det är ju inte lika roligt att spela matcher utan
publik. Har varit mycket manfall i de olika trupperna i året
och det har varit fler matcher där vi inte kunnat matcha hela
truppen.
Stefan Jörgensen: Nu får vi inte spela överhuvudtaget, förra
året fick vi inte spela träningsmatcher. I tävlingsmatcherna
påverkade det inte lika mycket. Tävlandet i sig påverkade inte
så mycket när vi väl var ute på planen.

Hur tror du att den rådande situationen kommer påverka
idrotten på lång sikt?

TEXT ADAM FISCHER

Hur har pandemin påverkat er ekonomiskt?
Ann Axelsson: Vi har inte tappat så mycket. Vi har fått tillbaka

KÅSERI

Dagen jag föll för grupptrycket
I fredags kl 23:00 förlorade jag oskulden.
Min kompis tjatade på mig om att jag måste
testa på detta och att jag kommer älska det.
Jag har varit väldigt skeptisk då jag tänkt att
man måste vara en viss typ av person för att
göra det bra. Men hon sa att alla kan och
att det går bättre om man har en erfaren
partner.
Så efter många påtryckningar vek jag för
grupptrycket och ställde upp, för man vill ju
ändå se vad grejen är.
Väl igång tyckte jag det var svårt att veta hur
hårdhänt eller lätt på handen jag skulle vara.

Detta gjorde att min partner fick göra i princip hela jobbet, eftersom jag var så tafatt.
Aktiviteten kräver också att man har bollkänsla, vilket jag tyvärr saknar. Det gjorde att jag
aldrig kom in i ett ”flow”.
När jag pratat med andra kompisar så
berättar de att de gör detta flertalet gånger
i veckan, ibland till och med varje dag, vilken
tid som helst. Dessutom håller de sig inte till
endast en partner, utan kan byta från gång
till gång.

fylld, spännande och man svettas faktiskt en
del. På så sätt förstår jag att man fördriver sin
tid med denna motion när man är permitterad eller om fester och evenamang blivit
inställda.
Sen vet jag inte om den är så coronaanpassad som alla tycker, då man blir ganska
närgången med sin partner. Många har
anklagat mig för smittspridning när jag förtär
alkohol med mina vänner, medan de själva
i tid och otid svettas tillsammans med en hel
del olika människor.

Pandemin har gjort att många drar sig till
denna aktivitet, den kan ju vara både fart-

Så jag blev inte lika frälst av detta som resten
av Sveriges befolkning. Möjligtvis att jag ska

ge det några chanser till, för träning ger ju
färdighet. Dock kostar det varje gång du bokat in en tid och det känner jag, som student,
att min budget inte håller till.
Jag tror att padel inte riktigt är min grej, det
finns andra aktiviteter jag tycker är både
roligare och gratis. Så är du en, av de tio
procent, i Sverige som inte tagit
dig till en av 500 padelhallar
vi har, så kan jag nog
rekommendera dig
till att avstå.
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Krögarnas rop på hjälp
Coronapandemin har vänt upp och ner på
tillvaron i Sverige, kanske allra mest för hotelloch restaurangbranschen. Folkhälsomyndighetens restriktioner har gjort det svårt för många
företag att fortsätta sin verksamhet och
försäljningen har gått ner kraftigt.

ännu många som lämnats utan någon ersättning. Enligt svenskcater.se är dessutom stöden inte tillräckliga.
Det behövs mer åtgärder och pengar som ska slussas
in till verksamheterna. Just nu riskerar tiotusentals anställda varsel om uppsägning, och många av företagen
hotas av konkurs.

Det ställs krav på att restaurangägarna ska se till att
minst en meters avstånd hålls mellan de olika sällskapen och max fyra personer får sitta vid samma bord.
Avskiljande plexiglas har skruvats upp i många lokaler
för att kunna säkra lokalerna från smittspridning. I
november förra året infördes även en lag mot alkoholförbud efter klockan 22.00. Ett beslut som senare
ändrades till 20.00. Denna lag har förlängts till slutet
av februari i år, och ett stort missnöje har tagit uttryck
genom att protester genomförts där det har slagits på
grytor och bunkar.

Enligt SCB arbetade drygt 200 000 anställda inom
hotell- och restaurangbranschen år 2019 och när man
tittar på försäljningssiffrorna från det andra kvartalet
från 2020 ser man stora förluster i branschen. Alla
kategorier som bland annat snabbmatsrestauranger,
kaféer, konditorier och hotellens restauranger visar
kraftig nedgång i försäljningsutvecklingen. De som
klarat sig bäst hittills är snabbmatskedjorna. Bland de
anställda finns väldigt många unga människor, som
blir en orosfaktor i krisen. Det beräknas att ungefär
23 % har barn mellan 0 - 12 år och nästan 40 % bor i
hyresrätter. Ännu ett bakslag för branschen kan leda
till att många försätts i en utsatt ekonomisk position.

Och missnöjet inom hotell- och restaurangbranschen
ökar. Det är många krögare som uppger att de inte fått
tillräckligt med stöd från staten. Regeringen har två
stödpaket som riktas in mot branschen, men det är
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KRÖNIKA:

Skärmen har blivit vårt nya museum
Finns det något mer rofyllt än att träda in
i ett bibliotek, bläddra i en fotobok eller en
diktsamling och låta sig inspireras? Eller att gå
upp för de jättelika trapporna på ett museum och låta atmosfären insupas i konstens
finrum? Och finns det en större adrenalinkick
än att stå längst fram vid kravallstaketen på
en konsert, väntades på sitt favoritband med
öl och annan rusdryck i håret? Ja, det verkar
så, nu när kulturen alltmer förs in i våra hem
i takt med att våra kulturella aktiviteter faller
likt dominobrickor för världens nya damoklessvärd, coronaviruset.

Ensamheten har blivit en allt mer betydande
del av kulturen. Visst har vi sett det tidigare,
redan under senare delen av nittonhundratalet
då videon dundrade in i hemmen. Den nya

teknologin gav privatpersoner en möjlighet
att se filmer hemma i den dunkla isoleringen,
filmer som möjligen inte ens nådde till biograferna samtidigt som man kunde äta och dricka
det som man själv behagade. Nya ideer föddes,
tecknade seriefigurer blev helt plötsligt rörliga
och kunde prata och pornografin fördes från
tidningar till TV-skärmen. Utbudet på film
ökade drastiskt och ensamheten sågs som en
frihet och som en bekvämlighet. Människan
söker sig av naturen till komfort och under
de senaste decennierna har tanken på att föra
in kulturen i hemmet spridit sig till allt fler
kultursammanhang.
Idag har vi hela bibliotek tillgängliga i mobilen
och dramaten har under pandemin haft sina
föreställningar digitalt. Internet har blivit vårt

nya museum, nu när de kulturella mötena förbjudits. Våra olika inrättningar har i ren desperation tvingats finna lösningar för att klara
sig ekonomiskt. Bland annat har femstjärniga
restauranger börjat köra hem mat till bostäder.
Vi har kort och gott tvingats in i bekvämligheten. Har det kanske till och med tagit över vår
tanke kring kulturen? Har vi möjligtvis börjat
blunda för den riktiga kulturen ute i den riktiga världen, och kommer kulturen någonsin bli
sig lik igen?
Tiden rinner sakta men självsäkert ut och våra
kulturella mötesplatser faller i konkurs på hög.
Har bekvämligheten blivit den nya kulturen?
Och kommer vi någonsin kunna finansiera
och få konsumera kultur som förr igen? Det
återstå och se, nu när kulturen likt isarna på

nordpolen sakta men säkert smälter. Allt konsumeras i hemmet idag, till och med konserter. Finner kanske folk något romantisk i det?
Precis som med videorna på åttiotalet? Jag
känner en stor rädsla, för vad slår det fysiska
kulturella mötet egentligen? Inte det digitala i
alla fall anser jag.
Visst tror jag att det kommer finnas ett kulturellt liv efter pandemin, men när de finansiella
möjligheterna minskar då intäktsmöjligheterna inte längre existerar så kan
det ta lång tid för kulturen att
bygga upp sig till samma höga
standard som tidigare.
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OLLE OM...

TRE ALBUM FRÅN LIVET I KARANTÄN
Pandemin har begränsat det musikaliska arbetet avsevärt. Inställda turnéer, avbokad promotion, bristfälliga budgetar och begränsningar i studion. Dessa hinder
har fått artister världen över att stanna upp, reflektera och fnula på eventuella
lösningar i sitt kreativa arbete. Reflektionerna har lett till många fullträffar och
innovativa lösningar. Här är tre album jag anser lyckades spegla samtiden på ett
skickligt sätt, samtidigt som det är väldigt bra!
Hurula - Jehova
Detta album har återkommit till mig under
pandemin. Texterna om industristäder, självmordstankar och tonårens dekadens under
de molligt, osande samt distade gitarrerna är
lättlyssnat för mig när världen står i brand. Jag
har tidigare lyssnat mycket på hans tidigare
album, inte minst på Klass från 2019 men
när hans fjärde album Jehova släpptes hösten
2020 så blev det för mig ett tydligt musikaliskt
avstamp under pandemin.
Redan i öppningslåten Vårdcentralen förs jag
tillbaka i tiden i en reflektiv låt om ohälsa i
barndomen. ”Blev tagen ner till vårdcentralen.
Vad är det för fel på barnet? Mörka ringar
kring ögonen. Det här var rätt längesen, kring
-85”. Redan i första versen sätts tonen på albumet, det är mörkt och reflekterande men dock

är ett nytt tema med på plattan som Hurula
inte beskrivit lika frekvent tidigare: kärleken,
som är ett betydande tema under pandemin.
Inte minst i balladen Främlingar igen som
skiljer sig en del från hans tidigare verk då ett
piano är den centrala musikaliska pusselbiten.
Det känns som en bra och nyttig utveckling
för Hurula som jag personligen uppskattar.
”Kan du andas ut, så jag kan andas in dig?”.
Albumet kan tydligt beskrivas som en mörk
samhällsskildring. Men jag anser även att den
står för kärlek och intimitet. Med andra ord
står albumet i min mening för det pandemin
står för: dystopi och mörker, fast även vikten
av kärlek och intimitet. Kanske är det därför
Jehova gjorde ett så starkt avtryck på mig just
detta året.

Paul McCartney - McCartney III
Den nu 78 år gamla Sir Paul McCartney
tillhör i allra högsta grad den riskgrupp som
tvingats isolera sig under pandemin. Men
när andra gick i lockdown så gick McCartney
i ”rockdown”. Han skapade ett album där
han likt albumen McCartney från 1970 och
McCartney II från 1980 spelar alla instrument
på egen hand. Efter 40 år fullföljde han alltså
den självbetitlade trilogin med en kreativ
urholkning från hans hemmastudio på gården
i Sussex. Pandemin ligger nästan kusligt rätt i
tiden för detta albumet.
McCartney III är enbart skriven av lust från
McCartneys sida vilket inte minst märks på
den lekfulla öppningslåten Long Tailed Winter
Bird, en låt som är ett enda långt hypnotiserande instrumentalstycke på akustisk gitarr.
Låten byggs upp med intressanta slingor och
psykadeliska flöjter som för tankarna till
Magical Mystery Tour. Trummorna i låten

CHARLI XCX - HOW I’M FEELING NOW
Sex veckor tog det för Charlotte Aitchison att
skriva, spela in och producera hennes femte
album How I’m feeling now som på många sätt
blivit ett musikaliskt soundtrack för pandemin 2020. Hon har tagit hjälp av fansen och
bett dem om råd kring titlar och omslag, ett
ovanligt grepp att i pandemin få kontakt med
fansen och få olika perspektiv.
Det är futuristisk, hård elektronisk pop under
en späd röst med kärlekstexter som rent
metaforiskt kan kopplas till pandemin och
den rastlöshet många känner inför samhällets
begränsningar. Inte minst på partylåten ”Anthems” där frustrationen efter de pulserande
nätterna på dansgolven beskrivs väl: ”I hear no
sounds when I'm shouting. I just wanna go to
parties. Up high, wanna feel the heat from all
the bodies”. Låten skrevs under en sändning
på Instagram där hon lät fansen skriva klart
låten med henne. Ett arbetssätt jag hoppas fler
inspireras av då det ger intressanta perspektiv
på tankar i texterna, inte minst i dessa märkliga tider. Låten kläs in i en explosivt elektronisk
produktion med hårda arpeggio synthar som

pumpar. Musik som jag ofta tycker blir överproducerad och ointressant därefter. Men här
funkar det av någon anledning då låten och
albumet känns så pass lekfullt, ungdomligt och
kreativt befriande.
Min ensamma tillvaro blir till ett pulserande
party när jag lyssnar till detta. How I’m feeling
now är ett banbrytande popalbum och det
känns i ärlighetens namn som att popmusik
inte kan bli fräschare än vad det är på detta
albumet. Texterna känns ibland som ilskna
notiser över samtiden på sociala medier i sin
representativt illvilliga form som ger albumet en unik förnimmelse. Det är musik som
kommer passa lika utmärkt när klubbarna
öppnar igen som när jag nu sitter och längtar
efter normalitet på mitt rum och blickar ut
mot stjärnhimlen. Albumet blev helt enkelt
ett galant musikaliskt vykort från 2020 års
pandemi.
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känns improviserade och snudd på slarviga,
vilket ger musiken en ännu större känsla
av kreativ frigörelse som gör det ännu mer
intressant. Sedan kommer låt efter låt där vi
direkt känner igen McCartneys klassiska stilar.
Trallig akustisk folkmusik blandas med tunga
riff och smäktande pianoballader. Ibland blir
det snudd på parodiskt, men han lyckas ändå
hålla sig icke nostalgisk. Albumet är en positiv
skildring av samtiden med en stark respekt för
hans musikaliska dåtid. Positivismen, kärleken
och respekten är viktiga ämnen i McCartneys
musik och i Seize The Day som kanske är
albumets starkaste spår märks detta tydligt: ”I
don't care to be bad. I prefer to think twice. All
I know is it's quite a show. But it's still alright
to be nice”. Det märks att han trots sin långa
karriär fortfarande älskar att skapa musik
vilket gör albumet härligt och underhållande.
Sannerligen ett fint musikaliskt minne från
pandemin.
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Mats ställer ut hellre än att ställa in
Mats Aronsson har varit professionell konstnär sedan artonårsåldern och
har kommit att bli ett profilerat namn inom konstvärlden i södra Sverige.
När coronaviruset började sprida sig och satte stopp för en stor del av
kulturlivet så lät han sig inte rubbas. Nu ställer han tillsammans med åtta
av sina konstnärsvänner ut sina verk i hans atelje i Växjö, allt för att hålla
någon typ av kulturell gnista levande i dessa dystopiska tider.

Akvareller, oljemålningar och skulpturer i både trä och glas
är det man möts av när man entrar Mats Aronsson väldesignade trähus i centrala Växjö som har kommit att bli hans atelje.
Utanför ligger den gnistrande snön med den blåa himlen som
fond och lyser in från dom stora fönsterna i hans pittoreska
konstmecka.
-Jag har ljuset som min största inspirationskälla när jag målar, säger han och pekar mot de stora fönsterna som sträcker
sig från golv till tak. Jag har aldrig velat måla något figurativt
utan något ljus som utgångspunkt, då blir jag direkt ointresserad, säger han.
Vi slår oss ner i varsin fåtölj i ett angränsande uterum. Han
pekar mot en installation i tyg som hänger i ett av träden på
hans innergård. Han påpekar att han tycker den är obehaglig
då det liknar en hängd pojke. Efter ett tag ser jag det också,
tyget liknar små ben. Direkt förs jag in i Aronssons konstvärld,
entusiasmen är distinkt.
BÖRJADE MÅLA SOM TONÅRING
Redan som femtonåring när han började gå på konstlektioner
så frodades hans intresse för måleri, något som skulle komma
att löna sig. Tre år senare hade han sin första utställning, och
fick samtliga målningar sålda. Detta ledde så småningom till
ett ökat självförtroende och till Stockholm, och konstfack.
-Jag har inga bra erfarenheter av det stället. Det är precis så
där flummigt som man kan tänka sig att det är. Jag minns att
min rektor Gert Z Nordström sa att det största inom konsten
är fotboll och att vi tvingades måla kollektivt på gråpapper.
Folk började måla oerhört ambitiöst på de förbaskade papprena, men när de sedan kom tillbaka nästa dag hade alltid nån
jävel målat över det. Folk blev oerhört ledsna, det var förjävligt.

Efter tre av fyra år lämnade Aronsson konstfack och började
måla och lära sig autodidakt. Idag lever han på sin konst, och
är nyfiken och öppen för nya ideer och tekniker inom konstens
universum. Han använder sig av gamla tekniker, bland annat
den uråldriga metoden etsning där man arbetar med gjutningar i kopparplåt. En produktionsform som användes för
att bland annat producera bibeln och andra litterära verk förr
i tiden. Dock är det en teknik som används alltmer sällan, då
syrorna under tillverkningen kan skada synen på längre sikt.
Bland annat har den påverkat Mats ögon. Han hämtar en bild
på kopparplåt av Växjös residens, detaljerat med streck i vartenda trädgren. Fjorton dagar tog den att skapa, på ett ark som
får plats i mitt knä.

”Jag tycker det är vansinne att dom
stänger ner muserer och annat, för det
är ju inte direkt tätbefolkat där ändå”
- Mats Aronsson.
Han använder sig även av litografi, där man tecknar i kalksten. En cirka tvåhundra år gammal teknik. Aronsson är en av
sex litografer som fortfarande verkar i Sverige, och jag får se
en stor sten där han målat en innergård med svart färg. Det
är kusligt fotografiskt, och känns som hämtat ur en skräckfilm
från tidigt nittonhundratal.
-Konstnärer har låtit den moderna tekniken ta över, därför
är litografin på utdöende. Allt handlar om bekvämlighet och
folk är rädda för otymplighet. Ingen kollega har nappat på att

börja med litografi, det är precis som att de är rädda för det.
Pandemin har slagit hårt mot kulturen. Inte minst scenkonsten då de publika samlingarna begränsas i takt med coronavirusets expandering. Konstbranschen är en yrkesgren med
varierande framgångar, inte minst under pandemin.
- Emellanåt är det en oerhört tuff bransch jag verkar i. Ibland
har jag till och med gråtit och varit nära på att ge upp när
räkningarna samlats på hög. I höstas var en sådan period till
exempel, det var katastrofalt, men på något mirakulöst sätt har
det alltid löst sig.
En anledning till att han klarat sig igenom den svåra hösten
är den utställning han nu tagit fram tillsammans med åtta
andra konstnärer.
- Det har rört på sig väldigt bra faktiskt. Egentligen vet jag
inte varför, kanske för att folk har mer pengar nu då dom inte
reser och ägnar sig åt andra nöjen. Folk har kommit under
pandemin och spontant köpt tavlor för tjugofemtusen kronor.
Jag känner att vi genom denna utställningen gör en gärning för
kulturlivet.
Aronsson beskriver att han försöker hålla pandemin borta
när han arbetar i ateljen, och tycker det är onödigt att pandemin ska påverka konsten så mycket som det gör.
-Jag tycker det är vansinne att dom stänger ner muséer och
annat, för det är ju inte direkt tätbefolkat där ändå. Pandemin
har inte påverkat mig alls i mitt konstnärskap, jag kastar bort
det ur mitt synhåll när jag arbetar, säger Mats.
TEXT OLLE RYDQVIST
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Österängens konsthall stoppas inte av pandemin
Österängens konsthall firade sitt femårsjubileum mitt i coronapandemin i höstas. Kultur är det första som brukar få stryka
på foten i kristider, fast trots pandemin har konsthallen under
året bland annat släppt en bok, haft sommarhäng för barn och
startat upp en stadsodling. Men den välbesökta konsthallen har
ändå fått anpassa verksamheten under året som varit.
När jag kommer till konsthallen ställer jag mig
utanför dörren och ringer till Melina Pollack
som jag ska träffa. Genom glasdörrarna ser
jag hennes huvud dyka upp bakom disken till
caféet och hon släpper in mig. Hon är i full
färd med att måla om väggarna och det ligger
en pensel och en roller på marken. Hennes
svarta byxor är fulla av vit målarfärg, hon har
en rutig skjorta och uppsatt kastanjebrunt hår.
Med sina runda glasögon tycker jag att hon får
lite av en konstnärs- eller poetlook över sig.
Melina är anställd på konsthallen och arbetar
som allt i allo, eller intendent.
- Jag rycker in där det behövs och så har jag
ansvar för butiken, odlingen och volontärerna,
säger Melina.
Vi slår oss ned vid borden till det lilla caféet.
Dit kan människor komma och fika och umgås, i alla fall när coronapandemin inte rasar.
Innan pandemin hölls här också ett språkcafé.
- Vi har varit väldigt noga med att följa alla
rekommendationer men vi har ändå försökt
att hålla igång verksamheten så gott det går
utifrån de förutsättningar vi haft. Till en början var det att begränsa besöksantalet och ta
tidsbokning på evenemang så att man inte blir
för många, säger Melina

EN SUCCÉ
När sommaren kom och kurvan började gå
nedåt kunde verksamheten fortsätta mer som
vanligt. Det var också enklare för att det var
mycket verksamhet som kunde hållas utomhus. Sommaren har varit väldigt lyckad.
- Det har nästan varit festivalstämning varje
dag på Österängen. Det är nästan lite skämmigt att säga nu när vi ska utgå från corona
men vi har haft besöksrekord i sommar. Det
beror väl på att folk håller sig hemma, hemestrar liksom, säger Melina.
Vätterhem, det kommunala bostadsbolaget,
har hjälpt till att sponsra både barnverksamhet och en tjänst till ett odlingsprojekt på
området.
- Detta tror jag är jättebra för alla som bor
här. Att det är ett aktivt, socialt lokalsamhälle,
säger Melina.
”Sommarhäng” heter projektet som riktat
sig till barn. En gammal byggtrailer gjordes
om till en ateljé och utanför placerades tält så
att barnen kunde sitta i skuggan och skapa på
långa bord med vaxduk.
- Vi har sett till att barnen kan utforska sin
kreativitet på olika sätt varje dag. Alltifrån
att vi jobbat med textil, fingervirkning, göra
garnbollar, till lite större projekt. Vi har gjort

Fika vid odlingslotten.

en totempåle och pratat om vad det är. Vad är
amerikanska urinvånare och vad är traditionen bakom en totempåle? Vi har berättat
sagor om det, säger Melina.
I våras när coronapandemin slog till så
hade konsthallen även startat upp odlingsprojektet. De bestämde sig för att fullfölja
eftersom det var utomhus och inte räknade
med att bli över 50 deltagare.
Melina tar ut en snus och lägger den i
snusburken.
- Det har varit en succé, det känns som att
det var perfekt att börja med det ett sådant
här år. Speciellt eftersom människor är väldigt uttråkade och är hemma. Då dras man
till det som händer ute i den verkliga världen,
säger hon.
Odlingen har mottagits mycket väl av

invånarna på Österängen. Den ligger på
en gräsmatta precis intill ett bostadshus
och är öppen för alla. Projektet har lockat
människor på området att vara med och
skapat stort engagemang.
- Det är helt fantastiskt. Folk är positiva,
glada och intresserade. Det är det som är
roligast. När man står där och mäter och ska
ta de första spadtagen och folk öppnar sina
fönster och frågar ”vad ska det bli här?”, säger
Melina.
BEGRÄNSNINGAR
Efter de hårdare coronarestriktionerna som
kom i november har konsthallen fått vidta
åtgärder. En del aktiviteter har kunnat ställas
om till digital verksamhet men barnverksamheten har fått läggas på is. I den mån det

Melina visar upp boken om Österängens konsthall som släpptes i höstas där hon själv blivit
förevigad i en vacker målning.

går kommer konsthallen fortsätta som vanligt
men kommer även att satsa mer digitalt.
- Vi har inte fått sänkta bidrag så vi behöver
inte skala ner. Vi kommer försöka streama
mer och vi har fått ett coronabidrag som går
ut på att vi ska köpa teknik som gör att vi kan
skapa videor och mer digitalt content, säger
Melina.
Utställningar har inte varit öppna för allmänheten men istället har det gått att boka in
tider för visningar för den som vill i sällskap
om max fem personer från samma hushåll.
Den senaste utställningen har skett i samarbete mellan två afrosvenska konstnärer, Salad
Hilowie född i Somalia och Fatima Moallim
född i Moskva. Det är de första somalierna
konsthallen haft som utställare. Utställningen
är historisk menar Melina:
- Det var en fantastisk utställning. Jag blev
så rörd att jag började gråta för jag fattade
grejer som jag inte fattat tidigare, säger hon.
”Home is where the heart is” heter utställningen som Salad Hilowie skapat. Det är
andra delen i en följetong. Verket är inspirerat
av låten ”Den norrländska präriens gudinna”
av Olle Ljungström. Melina beskriver verket
passionerat för mig:
- En somalisk kvinna står i den norrländska
skogen på gränsen till fjällandskap. Det är
en fors och hon står med sin sjal, det blåser
överallt och det är så vackert. Det är mixat
med 90-talets media som Salad såg under sin
uppväxt i Sverige. Och människorna i media
med ett afrikanskt utseende, typ Alice Bah.
Man fick se att det var väldigt få afrosvenskar,
att de snappat upp det och sammansatt det i
ett videoverk, säger hon.
I många av samhällets rum, både inom
politik, media och kultur, är minoritetsgrupper underrepresenterade. Men konsthallen har
blivit en plats för konstnärer och kultur från
världens alla hörn och inte minst människor
som är bosatta i Sverige och har invandrarbakgrund. Melina fortsätter:
- Jag som bara har lite sydeuropeiskt påbrå
kan ju känna tillhörighet om jag ser någon
som ser ut som jag och då förstår man har
svårt det måste vara att aldrig se någon som
ser ut som en själv i media. Det var så jävla
talande. Jag är ledsen att utställningen inte
varit öppen för allmänheten för jag önskar att

fler fick se det här, säger hon.
ALLT FÖR KONSTEN
Vi pratar också om boken som konsthallen släppte i höstas som ett firande av sitt
femårsjubileum ”Allt för konsten – En bok
om Österängens konsthall”. Melina hämtar
boken och börjar bläddra bland bilderna.
Det är information och en sammanfattning
av konsthallen blandat med fina handgjorda
bildprofiler på människor som är anställda,
volontärarbetar eller deltar i olika projekt på
konsthallen.
- Det är en handbok i hur man startar upp
en konsthall, säger Melina.
Boken har blivit crowdfundad, folkfinansierad på svenska, i en kampanj som samlade
in 70 000 kronor under sommaren. Den har
blivit väldigt populär.
- Jag har skickat så jävla många böcker,
skrattar Melina.
På fem korta år har intresset och engagemanget för konsthallen exploderat hos både
människor på Österängen, i Jönköping och
hela landet. Vad beror det på undrar jag?
- Det finns verkligen ett behov hos
människor att utöva någon slags frihet och
att andra värden premieras än det som man
är van vid. Här kan man filosofera och äta
muffins, det är upplevelser och livskvalitet, en
annan plattform än det konventionella och det
man är van vid, säger Melina.
Jag känner mig otroligt inspirerad när jag
lämnar Österängens konsthall. Jag som aldrig
brytt mig om konst, eller knappt ägnat en
tanke åt konsten, är djupt imponerad av betydelsen den kan ha för ett lokalsamhälle. Vilken
sprängkraft och potential som finns hos
människor i Sverige och i de svenska förorterna! Jag tänker på hur mångmiljonprojekt som
kulturhuset Spira inte alls lyckas ta tillvara på
den kreativiteten, där en biljett till en konsert
eller utställning kan kosta 600 kronor. Något
som många inte har råd med eller för den
delen vill lägga pengar på. Kanske kan initiativ
som Österängens konsthall visa vägen för hur
framtidens kulturpolitik kan bli mer inkluderande och utformas.
TEXT JONATHAN JANSSON ÅKERBERG
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Babyboom planeras på Ryhov
Liksom allt annat i samhället, har kvinnohälsovården
och framförallt förlossningsvården påverkats av den
pågående pandemin. Som blivande förälder får man
numera anpassa sig efter coronarestriktioner på de olika
mottagningarna.
Region Jönköpings län har tydliga regler gällande
besökande på Kvinnohälsovårdens mottagningar och
avdelningar på grund av coronaviruset. Vid besök på
Kvinnohälsovården och på sjukhusens olika mottagningar för graviditetskontroll tillåts mamman inte ha
med sig någon. Under själva förlossningen tillåts en
medföljande, som är fri från förkylningssymtom.
Efter förlossningen, på
BB-avdelningen, är det däremot åter stopp för medföljande. På BB vårdas endast mamma och det nyfödda
barnet.
Under första kvartalet av 2021 beräknas det bli något av
en babyboom i Jönköping och Ryhov. Tiotals fler kvinnor än under föregående år väntar barn och kommer att
föda mellan januari och april.
Bemanningen är god på Kvinnoklinikens mottagningar
på Ryhov, men det kan hända att man behöver åka till
något annat av regionens förlossningsmottagningar. Detta berättade Lina Johannesson, enhetschef på
Kvinnohälsovården i Jönköping, för Jönköpings-Posten
i september 2020.

						
			 TEXT MIRJAMI ALANEN

Pandemibarnens mammor - ”Upplever en tomhet”
Hur är det att bli förälder mitt i en pågående pandemi? Enligt Anna Gustafsson, pedagog och samordnare
på familjecentralen i Habo, känner många nyblivna
föräldrar att de har missat stora delar av föräldraledigheten på grund av restriktionerna.
- Generellt är vår bild att många känner sig snuvade på tiden
med sin föräldraledighet och under graviditeten, berättar Anna
Gustafsson.
Man kan inte träffas som vanligt ute på lekparken eller skapa
kontakter via familjegrupper eller öppna förskolor, där man
vanligtvis träffar många andra föräldrar i samma situation och
med barn i samma ålder. Som nybliven förälder har man ofta
ett stort behov av att träffa andra föräldrar, och normalt sett
finns familjecentralerna som ett stöd och nätverk med sina
familje- och föräldragrupper.
- De som önskar att delta i sådana verksamheter upplever en
tomhet nu. Även som förstagångsförälder, som inte riktigt vet
vad man missar, upplever man nu en isolering i sin föräldraroll. Det uttrycker personalen på familjecentralerna, berättar
Anna Gustafsson.
Familjecentralerna mäter de nyblivna mammornas psykiska mående med ett mätinstrument, EPDS - Edinburgh
Postnatal Depression Scale - med påståenden om mammans
mående som denne ska svara på, som personalen sedan gör
en screening utifrån. Av resultaten har man har kunnat se en
förhöjd risk för psykisk ohälsa hos nyblivna mammor under
pandemin.
- Vi har sett något högre poäng, och mycket beror på pandemin och följderna på den. Många föräldrar känner sig snuvade
på föräldraledigheten och känner av isoleringen.
DEN DIGITALA UTMANINGEN
På familjecentralerna försöker man så långt som möjligt bara
ta emot mamman och det barn som besöket gäller - om inte
besöket gäller partnern. Syskon är inte välkomna på besöken.
Det är luft mellan besöken för att undvika trängsel och väntrummen är ordnade enligt de allmänna rekommendationerna.
Anna Gustafsson berättar att det även blir en hel del besök och

grupper digitalt eller per telefon, vilket har visat sig vara en
utmaning.
- Det digitala mötet ersätter inte det fysiska mötet. Som
nybliven förälder behöver man ofta mängder med information,
men mycket av det går att hitta på sociala medier. Många av
föräldrarna googlar på allt och vet vilka vägar man ska söka
via, men saknar likväl det fysiska mötet. Det är väldigt svårt
att ersätta nu när det är satt på paus, säger Anna.
- Vi kommer att se konsekvenserna av den sociala isoleringen på alla plan. Jag tänker på förstagångsföräldrar, de som inte
känner några andra föräldrar än. De som inte har sina anhöriga till hands, funderar hon vidare.
ISOLERING OCH ENSAMHET
Den största faran, förutom oron för smitta bland föräldrarna, är just den pågående upplevda isoleringen och ensamheten
i föräldraskapet. Enligt Anna Gustafsson syns det väldigt tydligt att de naturliga mötesplatserna och sociala knytpunkterna
för familjerna nu saknas, och att det för med sig en viss risk för
utanförskap.
- Det är väl den risk som finns; att inte ha möjligheter att
ses. Det hade nog varit viktigt nu att ha en annan förälder
att jämföra och samtala med, någon som upplever samma
saker - isoleringen och ensamheten och vad det kan medföra,
konstaterar Anna.
Anna Gustafsson gissar att de digitala möten kommer att
ersätta en del av de fysiska besöken även i fortsättningen, om
pandemin fortsätter i längden. Hon menar att man måste tänka
om i arbetssättet och tänka nytt, samt att börja se det digitala
som ett bra komplement.
- Viktigt är att vi, som ändå är en familjecentral med hälsokontroller, ska stå stadigt och tryggt - att vi erbjuder föräldrarna något att hålla i. De små möten med varandra får bära oss.
Vi hoppas att pandemin kan lägga oss så får vi börja träffas
igen, det behöver man inte minst som ny i föräldrarollen,
avslutar Anna Gustafsson.

TEXT MIRJAMI ALANEN

MIRJAMI ALANEN:
OM ETT LIV SOM ÄR MER ÄN EN SIFFRA

”Bosse på banken”
”Jag var morgonpigg som liten, och pappa var
piggare än mamma, så han fick gå upp med
mig. När vi gick upp och lekte med bilar vid
halv fem på morgonen, då övriga familjen
låg och sov, brukade han värma saft och göra
vetebröd till frukost. Det har vi skrattat åt –
det var pappa som älskade söta saker. Han fick
mig att gilla det också – jag gillar söta saker
fortfarande.”
Över tiotusen avlidna i Sverige, miljontals i
världen, och bakom varje siffra döljer sig ett
hav av sorg. Hela familjer i chock samt det
omöjliga uppdraget att planera en älskads begravning. Varje siffra innebär slutet på ett helt
liv – ett slut på alla små vanor och stora gester,
ett slut på nattliga samtal i köket och ljudet av
den älskades tofflor mot golvet på morgonen.

rad av olika pärlband av små och stora händelser, och döden kommer ibland in med sin
lie och kapar av dessa band. Ibland verkar det
som om döden inte vet vad den gör, som om
den bara slog omkring sig med lien i blindo –
så orättvist och slumpmässigt verkar dennes
arbetssätt att vara.
”Efter att han blev pensionär, fortsatte han att
vara god man under ett tiotal år. Han körde
runt i sin lilla bil och besökte de här människorna som behövde hjälp med godmanskap.
Det kanske inte hör till en god mans uppdrag,
men han hade sin rutt varje vecka där han
lämnade över pengar och hjälpte till med lite
av varje. Han var väldigt socialt engagerad.”

”Mamma var dagbarnvårdare och var alltid
hemma, pappa jobbade borta. Inte så att han
var frånvarande på något sätt, men han hade
ett arbete utanför hemmet. Varje dag tog han
sin Crescent-cykel och trampade till banken
i Bankeryd och sedan hem igen. Han älskade
motion, även om han aldrig var någon elitidrottare - rörelse var alltid viktigt. Det fick jag
med mig.”

Mitt i sorgearbetet kan det vara läkande och
skönt att tänka på alla fina minnen på den
älskade som gått bort. Att minnas, berätta,
gråta och skratta tillsammans är den bästa
medicinen för ett brustet hjärta. Sorgen och
saknaden måste man lära sig att leva med,
som ett ärr man alltid bär med sig. Det är
inget man kan ’komma över’ eller bli helt bra
ifrån – livet växer ikapp runt om ärret och så
märker man så småningom att man har lärt
sig att leva med smärtan.

Att förlora en närstående innebär förutom det
omedelbara traumat och den livslånga sorgen
också förlusten av det vardagliga. Det som
skapar minnen; det stora i det lilla. Livet är en

”Han var en härlig pappa, som har utstrålat
mycket trygghet. Lugn och trygghet. Det tror
jag att alla barn och barnbarn har känt. Han
hade inte ett hett temperament. Jag kunde säga

vad som helst och prova mina tankar och jag
fick inte mothugg, han blev inte förbannad.
Det var mer, ’Hur tänker du nu?’, ungefär.”
Kan vi pröva följande tanke? Minns det som
var vackert, roligt, fint, extraordinärt; minns
det som gjorde vardagen till livets trygga
hamn. Lyft fram det fantastiska och unika i det
liv som nu är borta, så finns våra älskade hos
oss en stund till och alltid då vi behöver dem.
Hylla allt som hände under alla år av liv, även
om döden blev plötslig och oväntad - som den
ibland blir - ta tillbaka makten från det som
hände.
”Skuldkänslor, kritik mot vårdpersonal, ilska
över att pappa blev smittad inne på boendet;
vi har inte det. Jag förstår ju någonstans att
min pappa inte hade klarat sig så värst länge
själv även om han var talbar och klar i huvudet - han var i stort behov av omvårdnad, och
personalen behövde vara inne hos honom.
Och här någonstans blev han smittad. Jag har
inte några jobbiga känslor över det, inget agg
eller ledsamhet över att han blev smittad; det
är ett större system än så, ett system i Sverige
som inte passar ihop med ett sådant utbrott.
Men jag är glad och tacksam att jag fick vara
med på slutet, tills han inte orkade kämpa
mer.”
Bo Gunnar Andersson. Född och uppvuxen i
Jönköping, ett stenkast från Tornets äldrebo-

ende - det som blev ditt sista hem under ett
knappt års tid. Du skojade lite om att även om
du inte var så stark längre, hade du kunnat
kasta iväg en sten till sitt barndomshem, så
nära låg de två boenden varandra: barndomshemmet och ålderdomshemmet. Cirkeln slöts
där på äldreboendet, i början av maj 2020.
Detta år som mänskligheten inte kommer att
glömma.
Bosse på banken - du och jag träffades aldrig,
men det visar sig att det fanns en och annan
koppling mellan oss i livet, som det så ofta
gör. Det är tydligt att du har lämnat ett stort
avtryck i människor du har mött och hjälpt
under ditt yrkesliv och även efteråt - det brukar vara så med stora men ödmjuka personligheter. Jag kan tänka mig att du stod bredvid
din minst lika underbara son, Sven, när han
berättade om ditt liv för mig - kanske la du
en hand på hans axel och log stolt: det är min
pojk. Ett liv som har lämnat ett sådant varmt,
kärleksfullt minne efter sig - likt de sista strålarna av solen i junikvällen - ett sådant liv ska
hyllas och firas. Jag höjer min kopp med varm
saft - till dig, Bosse, och till allt det som var i
tiden före pandemin.
TEXT MIRJAMI ALANEN
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NÄR DET BLEV INNE
ATT LAGA MATEN UTE
En pandemi slog till och gjorde så att alla fick ställa in och
ställa om. Grillplatser som stått tomma och skogar som bara
nyttjas under kantarell - och blåbärssäsong började fyllas av
människor som en gång dragit sig bort från skog och mark.
Helt plötsligt ville man inte längre besöka ett köpcentrum.
Dessutom kom det restriktioner som gjorde att personer över
70 år (och i riskgrupp) skulle hålla sig inne. Skulle man träffas
var det utomhus som gällde och med ett avstånd på två meter.
Detta gjorde att Sveriges befolkning började utnyttja vår
landyta till max. Platser som tidigare varit öde och inte använts
mer än av kommunens scoutkårer blev nu den mest populära
destinationen. Grillplatserna blev en samlingspunkt för alla ge-

nerationer att tillsammans äta mat och äntligen kunna träffas,
fast på avstånd.
Grillplatserna var så heta att när jag själv en dag skulle grilla
med min familj fick vi åka till tre platser innan det tillslut blev
en eldstad ledig som vi snabbt fick roffa åt oss innan någon
annan hann före. Aldrig tidigare har det varit lättare att få en
parkeringsplats på Asecs än vad det har varit att hitta en vid
Dumme Mosse. Inte konstigt att årets julklapp 2020 blev det
gamla stormköket. Företaget Trangia AB, som i 100 år tillverkat stormkök, har i år sålt mer än något annat år.
Men vad är det som läggs på alla grillar runt om i Sverige?
Med tanke på att det stundtals ekat tomt av Vaggeryds korv i
köttdiskarna och försäljningen av korvbröd gått upp, kan man

ändå dra slutsatsen att det i dessa pandemitider är korv med
bröd som stått högst upp på menyn. Men visst finns det mer
variation än så, det gäller bara att bredda sin fantasi. Inse att
så länge du har eld finns det mängder med andra saker du kan
grilla än korv.
Här kommer tre recept som är enkla och väldigt goda att ta
med dig ut när du ska äta coronasäkert. Jag brukar alltid förespråka att matlagning inte behöver vara krångligt eller exakt.
Ta vad du gillar, gör om, byt ut och höfta, då tycker jag det blir
som bäst.
Och visst smakar maten bättre när man äter den ute?
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ITALIENSK TOAST MED BASILIKACREME

under natten.

KEBAB I BRÖD MED LIMESALLAD
OCH KEBABSÅS

Ingredienser ca 4 port
8 skivor bröd, gärna något italienskt lantbröd
Soltorkade tomater hackade
Prosciuttoskinka, vill man göra den vegetarisk
skippar man skinkan
Mozzarella
1 dl créme fraiche
100 g färskost
Basilika, både fryst, torkad och färsk funkar
1/2 - 1 tsk honung
Salt

500 g kebab som du steker hemma innan
och klär in i aluminiumfolie.
Pitabröd

KEBABSÅS INGREDIENSER
2 dl créme fraiche
1 dl majonnäs, gärna Hellmans då det är
väldigt neutral smak
½ tsk sambal oelek, ta mängd efter hur
stark du vill din sås ska vara
1 vitlöksklyfta
2 msk pressad apelsin
1 tsk socker
Cayennepeppar efter smak
Salt

GÖR SÅ HÄR:
Blanda créme fraiche och färskost tillsammans
med basilika, honung och salt.
Bred på rikligt med basilikacrémen på en av
brödskivorna strö sedan över soltorkade tomater. Lägg på två bitar prosciuttoskinka och
toppa med mozzarella och en sista brödskiva.
Om du vill ha en vegetarisk variant så skippar
du skinkan. Grilla den på ett galler över elden
och vänd när den fått fin färg.

GÖR SÅ HÄR:
Blanda créme fraiche, majonnäs och vitlök
i en bunke. Pressa sedan ned apelsin i en
separat skål och häll på socker, blanda tills
sockret har löst upp sig. Därefter smaksätter du din sås med apelsinblandningen,
cayennepeppar, sambal oelek och salt. Hur
stark och smakrik du vill ha din sås väljer
du helt själv men det bästa är att börja
försiktigt och sedan smaka av.
När du är på plats lägger du foliepaketet
över elden tillsammans med pitabröden.
När kebaben och bröden blivit varma tar
du bort toppen på brödet och fyller den
med kebab, limesallad och sås.

TIPS:
Ta riven mozzarella istället för en hel då riven
ost smälter snabbare på grillen.
Förbered smörgåsarna dagen innan så hinner
dom gotta till sig extra mycket i kylskåpet

STORMKÖKSPASTA

Basilika

One pot pasta har blivit en populär rätt att
laga på senare tid. Det går ut på att du slänger
i allt du ska ha som kryddor, grönsaker, pasta
och basen i en kastrull och kokar tills pastan
är klar. Sen är det bara att servera.
Jag tog med mig mitt stormkök ut och slängde
ihop en god vegansk pastarätt som dessutom
inte krävde mycket jobb alls.
Det bästa är att man kan variera denna rätt
utefter vad man har hemma i kylskåpet eller
vad man är sugen på.

GÖR SÅ HÄR:
Förbered, antingen hemma eller på plats, med
att hacka lök, vitlök, aubergine och champinjoner. Lägg allt i en och samma burk för att
minska din packning. När du fått igång ditt
stormkök så steker du på denna blandning i
olja. Hälls sedanpå dom krossade tomaterna,
pasta, vatten, kryddor och grönsaksbuljongen. Låt detta koka tills pastan är klar, håll
lite koll på ifall det behövs mer vatten och
blanda gärna några gånger i botten så det inte
bränner fast. Smaka av och häll det sista av de
soltorkade tomaterna.

Ingredienser ca 4 port
1 gul lök
1 vitlöksklyfta
1 aubergine
Olja
½ paket champinjoner
500 g krossade tomater
Vatten, som täcker pastan
300 g pasta
1 tärning grönsaksbuljong
1 burk soltorkade tomater
Salt

RECEPT

TIPS:
Använd oljan ur burken med soltorkade tomaterna när du ska steka så minskar man svinnet
och behöver inte släpa med sig ännu en grej i
ryggsäcken.
Skär upp buljongtärningen i små tunna skivor
så löser den enklare upp sig och smaken sprider sig mer i rätten utan att du behöver röra
om för mycket.

Limesallad ingredienser ca 4 port
Tomat
Gurka
Rödlök
Mango
Limesaft
Rivet limeskal
Salt
TIPS:
Lägg brödet i ett kaffefilter när du har
grillat det, man slipper på så sätt bränna sig
om händerna och det kladdar mindre.
Kebaben går självklart att byta ut till både
vegetariska och veganska alternativ. Dessutom om man har rester från till exempel
tacofärs eller kyckling så är det bara göra
på samma sätt för att sen värma på det på
grillen.
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LIVET EFTER PANDEMIN FRAMTIDSFORSKAREN SIAR
Under 2020 fick vi invånare i Sverige snabbt tänka om och börja leva ett annat liv än det vi var
vana vid. Men hur kommer samhället se ut när vi
får återgå till det vi kallar det ”normala?
Och kommer det ”normala” finnas efter pandemin? Karim Jebari, researcher på Institutet för
framtidsstudier, har hjälpt oss med svaren.
• Onlinebutikerna försvinner
• Hundköpen skjuter i höjden
• ”Kycklingvingen” är snart ett minne blott
Covid-19 spred sig som en löpeld och vi fick börja ställa in och
ställa om. Men det är inte första gången som vi människor är
med om en pandemi och inte heller den sista, om Karim Jabari
får sia framtiden.
- Vi måste vara medvetna nu om att detta inte var det värsta
som kunde hända. Vi hade tur den här gången, säger han.
Karim menar att Sverige har legat ett steg bakom under hela
pandemin och han hoppas på att man strukturerar om vår
beredskap så man är mer förberedd nästa gång.
- Ta kriser på allvar! Man är inte töntig och pinsam om man
gör det, säger han.
MINSKAD E-HANDEL
Även om Karim Jebari vill trycka på att fler pandemier komma
skall, så har denna pandemi bidragit till att vi är medvetna om
vår hygien, något han ser positivt på.
- Detta är ett stort steg framåt! Man är mån om att kontrollera sina kroppsvätskor. Man kommer inte heller att vara
uppskattad om man är på jobbet med symtom i framtiden
utan man kommer att stanna hemma, menar han.
Att stanna hemma vid symtom har bidragit till minskad
ökning av smitta i vårt samhälle. Men det är inte bara de med
symtom som stannat hemma. Man har blivit rekommenderad

att jobba hemifrån om man har möjlighet till det, något Karim
tror kommer hålla i sig även i framtiden.
- Jag tror att det nya ”normala” kommer att vara att man jobbar hemifrån två dagar i veckan. På så sätt kommer efterfrågan
på kontorslokaler att minska.
Karim tror dock inte att detta kommer bidra till mindre
trafik och färre restauranger på stan.
- Konsumtion av varor har inte minskat, däremot tjänster.
Min gissning är att den konsumtionen kommer att öka väldigt
mycket efter pandemin. Folk är så sugna på att äta ute, gå på
teater eller museum, säger han.
Pandemin har bidragit till att vi har hittat alternativa lösningar för att vår vardag ska fungera. Varuhandeln öppnade
onlinebutiker så att folk kunde handla på nätet istället. Men att
e-handeln kommer att vara lönsamt för alla företag i framtiden
tror inte Karim.
- En stor del av alla de kläder som köps online skickas tillbaka. Det medför en massa extra kostnader för butikerna, därför
kommer man lägga ner sina onlinebutiker.
BEHOV AV NÄRHET
Att ute är det nya inne kan nog de flesta skriva under på. Men
kommer vi att spendera lika mycket tid ute i framtiden? Karim
Jebari tror att de personer som tycker att det är kul och trivs
med att vara ute kommer fortsätta att vara det. Han tror dock
att ett större skäl till att folk är mer utomhus i framtiden har
med hundar att göra.
- Pandemin bidrog till att folk skaffade sig hundar för att
slippa vara ensamma. Och jobbar vi mer hemifrån i framtiden,
så kommer vi kunna ha hund, och därför tror jag att vi kommer se en ökning av inköp av husdjur.
Behovet av närhet och viljan att vara nära varandra är just nu
väldigt stark. I framtiden tror Karim att vi återgår till det som
en gång var, som att kramas och skaka hand. Därför kommer
de alternativa hälsningarna vi kommit på under pandemin att
försvinna helt.

- Den så kallade ”kycklingvingen” kommer att försvinna,
säger han.
FÖRÄNDRING
Vaccinationen mot Covid-19 är igång och vi alla börjar se ett
ljus i tunneln. Med en vår som stundar och värme som ökar
tror Karim att smittan kommer att minska.
- Min spaning är att smittan kommer vara låg i höst, för då
har riskgrupperna vaccinerats. Av klimatskäl är även smittan
låg, vilket gör att vi kommer att återgå till det som var. Även
om det inte kommer att vara exakt som innan då massor har
förändrats, menar han.
Om han har rätt återstår att se!
TEXT JULIA JOHANSSON

Vi gjorde denna tidning, nästa år kan det vara du!

Är du intresserad av omvärlden och tiden vi lever i? Har du ett samhällsorienterat tänk?
Gör som oss och ansök till journalistlinjen på Södra Vätterbygdens folkhögskola.
Här lär du dig att granska, skriva och rapportera nyheter, sända live från både radio- och
TV-studior och med mycket mera!
En tvåårig eftergymnasial utbildning med syfte att ge dig chansen att få yrket du alltid drömt
om, eller kanske inte ens visste att du ville ha.
Läs mer på journalistlinjen.nuoch ansök på www.svf.fhsk.se

Vi ses!

