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GRANSKNING Just nu väntar fyra bartendar i Göteborg på rättegång sedan

de fastnat i polisens krograzzior och åtalats för olaga dryckeshantering.
Razziorna är det bästa vapnet mot olaglig alkoholservering på krogarna, ett
resultat av samarbetsprojekten STAD i Stockholm och RUS i Göteborg.

OPINION

Att vara nykter räcker
inte för medlemskap
4 LEDARE Eva Åhlström vill
framhålla nykterhetsrörelsens
demokratiska, jämlika och
jämställda grund.

Sluta att leva i
skilda världar

I FOKUS

6 DEBATT Janne Bagge tycker

att nyktra alkoholister får leva
ett liv för sig inom rörelsen
och efterlyser mer samarbete.

Fyllan ropar på en röst
– country och alkohol
16 ESSÄ Lars Åke Augustsson
tar oss med på en resa i countryland, med avstamp i den
svenska norrlandskusten.

AKTUELLT

Spendrups ﬁlmbluff
lurade journalisterna
24 I FOKUS Spendrups skulle
IÒTCGPNÁPIƂNOOGPFGVDNGX
GPTGMNCOƂNOsXKNMGVNWTCFG
alla. Vilket var meningen.
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22
I FOKUS I USA är var fjärde vuxen över 18 år nykterist. För de ﬂesta är det
religiösa motiv som ligger bakom. I Texas är fortfarande 42 av 254 counties
helt torrlagda. Lars Åke Augustsson har besökt delstaten och tagit pulsen på alkoholsituationen där. Här ackompanjerad av JH Engströms bilder från sydstaterna.

Måttligt med alkohol
ökar risk för grå starr
14 FORSKNING Kvinnor som

dricker måttligt med alkohol
löper ökad risk att få grå starr
visar ny svensk studie.
KULTUR

R E P O R TA G E

I N T E RVJ U
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30

INTERVJU Efter sex år är
han tillbaka på scenen
igen. Det är de starka rollerna
som lockar Göran Stangertz,
skådelspelare och teaterchef,
som för 15 år sedan vände
missbruket ryggen.

Bombays sköna
nollprocentare

26

REPORTAGE

I Bombays
nattliv är MockVCKNUsXCEMTCQEJ
goda alkoholfria
FTKPMCTsGPULÀNXklarhet.
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34 VÄGMÄRKEN Våra vägar kantas av hemmagjorda budskap,
en påminnelse om att livet
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Norrbotten har rest
sig efter konkursen
42 NORRBOTTEN Accent berät-

tar historien bakom distriktets historiska konkurs och
om framtiden.
OMSLAGSBILD
Foto:JH Engström
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Den som blir medlem i IOGT-NTO lovar inte bara att vara nykter utan också att
respektera alla människors lika värde. Den som inte gör det hör inte hemma i en
organisation som i mer än 125 år har varit en föregångare i fråga om jämlikhet,
jämställdhet och demokrati.

Att vara nykter räcker inte
AV EVA ÅHLSTRÖM

R

äcker det att vara nykter för att få
vara medlem i IOGT-NTO? Nej, så
enkelt är det inte. Den som skriver sitt namn under medlemslöftet lovar också att ”främja IOGT-NTO-rörelsens syften sådana de framgår av grundsatser och program”.
IOGT bildades i en tid då det var långtifrån självklart att alla människor var lika
O[EMGV XÀTFC -XKPPQT ƂEM VKNN GZGORGN
inte rösträtt i Sverige förrän 40 år senare.
Men IOGT, och lite senare NTO, slog redan
från början fast att här var alla välkomna
och hade lika mycket att säga till om oberoende av kön, etnisk bakgrund eller religion.
Det är ett arv som vi kan vara stolta över och ett arv som förpliktigar. Att hävda våra
grundsatser är minst lika viktigt i dagens
samhälle som i det samhälle där föregångarna verkade.
”IOGT-NTO-rörelsen bygger sin verksamhet på principen att alla människor har
lika rätt till frihet, personlig utveckling
och lycka.” Så inleds den första grundsatsen.Lite längre ner betonas än en gång
”principen om alla människors lika rätt och
värde”.
För att hålla mitt medlemslöfte räcker
det alltså inte att jag lovar att leva helnyktert – ”det vill säga att ej använda alkoholdrycker med högre alkoholhalt än 2,25
volymprocent, ej heller narkotika eller
andra gifter med berusande effekt”. Jag
måste också acceptera att det bland de
CPFTC FT[IV  OGFNGOOCTPC ƂPPU
människor med annan politisk uppfattPKPI CPPCP TGNKIKQP QEJ CPPCP UGZWGNN
läggning än min egen. Liksom att vi har
medlemmar som inte alltid har varit nyktra utan tvärtom sökt sig till gemenskapen

i IOGT-NTO som ett stöd i sin personliga
kamp mot alkohol och andra droger.
Det borde vara självklart men är det inte
för alla. För inte så länge sedan hörde jag
en äldre kvinna, som varit medlem i hela
sitt liv, tala med illa dolt förakt om ”dom
där”nyktra alkoholisterna som hennes
lokalförening nu skulle tvingas dela lokal
med. I en debattartikel i den här tidningen
skriver Janne Bagge: ”Jag tror att många
av de gamla medlemmarna har svårt att
CEEGRVGTCCVVFGVPWMQOOGTƃGTQEJƃGT
alkoholister till rörelsen.”
Jag tror inte, eller vill inte tro, att det är
många som är så inskränkta. Jag har sett
QEJ JÒTV ƃGT GZGORGN RÁ OQVUCVUGP JWT

¾ Jag undrar om de har
läst IOGT-NTOs grundsatser och funderat över hur
deras människosyn stämmer med vad de lovat.½

Annars är det nog dags att de gör det.
Det händer inte ofta, men det har hänt
åtminstone en gång att en medlem uteslutits för att hans åsikter gick stick i stäv
mot IOGT-NTOs grundsatser. Jag var med
när förbundsstyrelsen i slutet av 90-talet
beslutade att utesluta en medlem för att
han spred nazistisk propaganda.
Det är alltså nödvändigt att alla som
värvar nya medlemmar förvissar sig om
att de som går med vet vad medlemslöftet
innebär.

T

ro nu inte att jag menar att alla måste tycka om varandra eller tycka
likadant för att duga som medlemmar! Tvärtom! Det är ju det som är
så fantastiskt att vi har olika uppfattning i
politiska frågor, olika religiös tillhörighet,
olika etnisk eller annan bakgrund – och
ändå kan tillhöra och samarbeta i samma
organisation. Men det kräver att vi respekterar varandras rätt att vara olika. N

medlemmar som kommer via Kamratstödet tagits emot med öppna armar och gett
nytt liv till tynande lokalföreningar. Men
FGV ÀT KNNC PQI QO ,CPPG QEJ ƃGTC OGF
honom upplever att de inte är välkomna.

B

lCPF XÁTC OGFNGOOCT ƂPPU FGUUvärre också de som har svårt att
acceptera människor som har en
annan religion eller som med hänvisning till sin egen religiösa övertygelse
VCT CXUVÁPF HTÁP CPFTC OGFNGOOCTU UGZuella läggning. Jag undrar om de har läst
IOGT-NTOs grundsatser och funderat över
hur deras människosyn stämmer med vad
de lovat när de valt att bli medlemmar.

FÖR ÖVRIGT ANSER ACCENT ATT...
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Dags för ny motbok

Nykter bibeltolkning

Slalom i mediatältet

MOTBOK Sprit- och Vinleverantörsföreningen
har utvecklat ett läromedel för grundskolan
och gymnasiet. Målet är bland annat att ”förmedla en sund och måttfull inställning till
alkohol”. Nog verkar det vara läge för nykterhetsrörelsen att presentera en motbok.

NATTVARD I ﬁnska Karleby hålls alkoholfri nattvardsgång. Kyrkoherde Markus Ventin i Kronoby
tänker ta efter. ”Det ﬁnns inget ställe i bibeln
där det sägs att nattvardsvinet ska innehålla
alkohol”, säger han. Har svenska församlingar en
annan bibelöversättning än de ﬁnlandssvenska?

VINGLIGT Till alpina VM i Åre möttes de 1 500
journalister och fotograferna av ett välutrustat
mediecenter. Här fanns ﬂera hundra arbetsplatser med datauppkoppling, en restaurang
och en bar det det serverades gratis öl. Vem var
det som sa att idrott och alkohol inte hör ihop?
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Subutex gör dig inte fri

POLITIK Jag vill ställa några
SUBUTEX Den senaste drogen som skrivs ut till heroinister av psykiatriker
frågor till våra politiker i riksoch läkare heter Subutex. Den innehåller någon slags kemisk opiat som
dag och regerheter buprenorﬁn. Detta medel är känt sedan många år. Det fungerar som
ing:
fullgod ersättning till heroin, det är starkt beroendeframkallande, och det
1.Vad tänker
har skördat många liv runt om i världen. Man kallar det till och med för
partierna göra
Fredrik
för att spritskat- ”behandling”. Jag har aldrig under mina 30 år som motivatör bland Skånes
Reinfeldt
narkomaner träffat någon som har blivit drogfri med Subutex eller Metadon.
ten inte ska sänkas, och vad anser partierna
I förra veckan satt jag i en soffa i en knarkarkvart i Malmö, när tre unga
om nivån på införselkvoterna? heroinster höll på att sticka ”kommunla kanyler” i sina sönderstuckna,
skitiga, blodiga armar. En av dem berättade att de ofta delade Subutex-pil2.Vad gör Sveriges regering
för att få EU att förstå att
ler som de fått av läkare eller köpt på gatan. De löste upp pillren, sprutade i
sig och blev lika påtända som av heroin.
folkhälsan är en viktig sak?
Så bästa socialarbetare och politiker, ge så många som möjligt en chans
De snusförnuftiga i EU anser
att snus är hälsovådligt men
att prova på Narconon eller andra drogfria vägar, innan ni sänker dem för
gott med era ersättningsdroger!
att ca 600 000 personer dör
BOSSE I ESLÖV
årligen inom EU på grund av
alkohol och droger är tydligen
inte lika intressant. Kapitalet
Ska det verkligen få vara
inom Vin & Sprit samt bryggeSnusförnuft
så? Jag tycker att folkölet ska
rinäringen får härja fritt med
SKATT Det är lite
ƃ[VVCUVKNN5[UVGODQNCIGV5XGsin förljugna reklam i media.
underligt att regeringen av
rige måste få upp ögonen för
Varför inte avkräva dem 50
folkhälsoskäl höjde skatten
vad som verkligen händer i
procent av vinsten som bidrag
på snus men inte på alkohol.
samhället. Måste man skrika
till sjukvården?
Alkoholen gör mycket mera
högt för att folk ska höra? VA?
3.Är det regeringen och
skada än snuset!
Vakna upp, det kan vara din
partiernas mening, att frivilRICKARD ERIKSSON, UNF
dotter/syster som åker ambuliga inom folkrörelserna ska
lans nästa gång. Älska och ta
utföra jobbet med att förbättra
Flytta Folkölet
hand om dem du älskar.
folkhälsan, så som det var när
ANNA KARLSSON
nykterhetsrörelsen gjorde sitt
till Systemet!
intåg i Sverige i slutet av 1800Är jag konstig?
FOLKÖL En 13-åring går in på
talet?
NORMALT Varför är alkohol
ICA och hämtar folköl. Hon
Det är hög tid att ta tag i
så normalt? Var man än är
går till kassan, och hon behöfolkhälsofrågorna på allvar.
ska det drickas. Jag vill inte
ver inte ens visa leg. Hon går
Heder till dem som tar upp
dricka alkohol men accepterar
hem till några vänner och
problemen på dagordningen!
RONNIE WRETLING,
dig om du vill göra det. Är jag
dricker, och det slutar med att
SENIORKONSULENT
konstig bara för att jag inte vill
hon
får
åka
ambulans
och
bli
IOGT-NTO VÄSTMANLAND
dricka?
magpumpad.
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MÅNADENS DIKT ALKOHOLKULTUREN FAST I BUREN
Varje natt
Var ute och drack
Öl, cigaretter, sprit
Gott, men käften luktade
skit
Full som en drull men
underbart

Helt klart
Nykterist? Shit vad trist!
Måndag morgon helt väck
Sov nog 15 timmar i sträck
Missbruk? Beroende?
Jag!?
Lägg av!

Vad hände med resten?
Blev de kvar på festen?
Hamnade de i fyllecell?
Wow, vilken kväll!
Rökte på, tog några tabletter
Det var några vilda nätter

Men ärligt talat: Vad gör
jag nu?
Har glömt min ungdom,
är 27
Äh alkohol, fy fan. Skål!
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ORD MOT ORD
Högljudd debatt eller social gemenskap? Nyktra alkoholister vill se IOGT-NTO på
barrikaderna, medan traditionella nykterister är mer intresserade av samvaron
i föreningen, skriver Janne Bagge, som önskar att de båda grupperna ska sluta
leva i skilda världar.

Sluta leva i skilda världar
AV JANNE BAGGE

I

V

i vill få politikerna att lyssna. Vi vill
CVV+1)6061UMCJCOGTKPƃ[VCPde i de grupper som bland annat
kommunerna har tillsatt.
Jag tror att det är här som vi skiljer oss
åt. Den traditionella nykteristen ser mer
till den sociala gemenskapen med likasinnade. Jag tror att många av de gamla med-

lova att vi har mycket att bidra med när det
gäller att minska alkoholkonsumtionen.
Jag menar också att IOGT-NTO måste
bli bättre på att ta vara på alla de medNGOOCT UQO ƂPPU K TÒTGNUGP GHVGT FGP
massiva medlemsvärvningen de senaste
åren. I Örnsköldsvik, där jag numera bor,
kommer säkert 80-85 procent av lokalföreningarna att försvinna de närmaste åren
på grund av att de inte har någon återväxt.
Det är ett fåtal som driver verksamheten
både centralt och lokalt, och man träffas
kanske någon gång per månad.

V
MONTAGE: EDUARDO MUTIS

OGT-NTO och nyktra alkoholister, går
de att förena? För mig känns den frågan berättigad. Jag är själv en nykter
alkoholist som är aktiv både i en rörelse för nyktra alkoholister och i IOGT-NTO.
Jag tycker mig märka ett ganska stort
gap, framför allt i sättet att se på alkoholism, på vad som bör åtgärdas och på hur vi
ska agera. Många av oss har djupa ärr efter
ett långt drickande. Vi har också stor erfarenhet av missbruk, något som IOGT-NTO
borde ta vara på mycket mer än vad man
IÒT K FCI &G ƃGUVC CX QUU JCT VKNNDTKPICV
många timmar på AA där vi lyssnat och
delgett varandra våra erfarenheter. Det har
gett oss en enorm kunskap som vi menar
är unik. Vi vill gärna dela med oss av våra
erfarenheter till alla – inte minst till dem
som är och har varit nykterister hela livet.
Vi vill få er traditionella nykterister att förstå vad det innebär att bli beroende, att det
inte något vi själva valt, att det är en ärftlig
sjukdom men också något som uppstår när
man dricker för ofta och för mycket.
Har man en gång fått ett alkoholberoende får man leva med det resten av livet. Vi
alkoholister vill därför se en mer aggressiv
och högljudd debatt till exempel om ungdomars alkoholvanor och hur lättillgänglig alkoholen blivit på grund av all sprit
som förs in över våra gränser. Nästan 40
procent av alla ungdomar mellan 16 och19
år har druckit importerad alkohol.

¾IOGT-NTO måste bli
bättre på att ta hand om
alla de medlemmar som
ﬁnns i rörelsen.½
lemmarna har svårt att acceptera att det
PW MQOOGT ƃGT QEJ ƃGT CNMQJQNKUVGT VKNN
TÒTGNUGP/GPLCIUMWNNGIÀTPCUGƃGTVTCFKVKQPGNNCP[MVGTKUVGTK-COTCVUVÒFGVQEJƃGT
nyktra alkoholister i alla styrelser.
2Á XCTLG QTV FÀT FGV ƂPPU GVV ## ƂPPU
också en informationskommitté. Varför
inte bjuda in dem till ett möte? AlkoholisVGTƂPPUKCNNCUCOJÀNNUMNCUUGTQEJLCIMCP

isst är det trevligt med dessa samkväm, men vi nyktra alkoholister
vill se något annat, något som får
nya medlemmar att återkomma.
Vi vill se en långsiktig planering med nya
visioner utifrån det som driver oss, vi vill
se information, debatt och verksamhet
som får politiker, tjänstemän och andra
beslutsfattare att inse alkoholens verklighet.
Här i Örnsköldsvik har vi i vart fall börjat
föra en diskussion om vissa förändringar
som bland annat innebär en satsning på
WPIFQOCTOGFƂNOMNWDDQEJFCVCMWTUGT
I en av lokalföreningarna har man valt in
ett antal nyktra alkoholister från Kamratstödet i styrelsen.
Ett resultat av det är att man i stället för
att lägga ner en lokal har byggt till den för
diverse nya aktiviteter. En minibuss ska
göra det möjligt att besöka olika arrangGOCPI5QƂC/QFKIJUMTKXGTKUKVVUXCTVKNN
Benny Haag (i Accent nr 7/06) att man från
IOGT-NTO satsar på en ”lågintensiv” verksamhet. Jag tycker vi stryker ”låg” och satsar på en intensiv och kraftfull framtoning
så att vi syns och hörs och kan vara med
och påverka utvecklingen.N

PRESSGRANNAR
SUNDSVALLS TIDNING. Nu
är det dags att klistra varningstext på alkohol, skriver
Europaparlamentarikerna
Anna Hedh och Åsa Westlund
(båda socialdemokrater) i
en debattartikel. ”Det pris vi
som samhällsmedborgare
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betalar för alkohol är högt.
Betydligt högre än det vi
betalar på Systembolaget
eller krogen. Alkohol kostar
i form av ökade våldsbrott,
traﬁkolyckor, fosterskador,
ökad ohälsa och missbruk.”

STOCKHOLMS-TIDNINGEN.
”Alkohol är svenskt sällskapslivs mest nödvändiga
smörjmedel, skriver reportern Carina Skagerlind i en
krönika i Stockholms-Tidningen (s). ”Att tacka nej när
man blir bjuden på alkohol

anses i vår kultur näst intill
som en skymf.” Hon föreslår
att ﬂer ska göra som Sorsele
i Lappland (och ﬂera jämtländska kommuner) som
driver kampanj för en vit
månad i februari varje år.

BLÅ BANDET. ”Vad vill
Mona Sahlin?” undrar Owe
Ranebäck, ledarskribent i
Blå Bandet. Han undrar om
den ”förnyelse” som varit
ett återkommande tema i
socialdemokraternas eftervalsdiskussion också gäller

¾

;\YXkk
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¾%%%f Z_j[iXZbm`
]XekXjk`jbk^f[X
m`e\ijfdAXemXc[\%½
KERSTIN NILSSON, kvällsreporter på Aftonbladet, har vunnit en
helkväll på lyxrestaurang med
Jan Guillou och sjunger vinets lov
i tidningen Journalisten.

;i`mXbiebiX]km\ibijfdXkkbiXY`c
MÅNADENS SNACKIS Ingen har väl kunnat undgå
säkerhetsschablet vid Forsmarks kärnkraftverk, som
slutade med verkställande direktörens avgång. En
intern rapport om säkerheten på kärnkraftverket Forsmark visade att den incident som inträffade i somras
”bara var kulmen på en längre tids degradering av
säkerhetskulturen”. Rapporten berättar också att
minst tre personer arbetat berusade på anläggningen.

Detta uppdagades efter att 25 personer testats i en
stickprovskontroll.
– Hörrödu, det är lika farligt att åka på vägen, för det
är många som är onyktra där också, säger Anna Lena
Söderblom (m), kommunstyrelsens vice ordförande i
Östhammar, i vad som skulle kunna vara årets märkligaste kommentar.
PIERRE ANDERSSON

1000 ORD

FOTO: SCANPIX

?Xidi\[lZk`fe_Xid`jjcpZbXkj`JkfiYi`kkXe`\e
DROGVÅRD Harm reduction, det vill säga att ge droger, sprutor och kanyler till missbrukare, har misslyckats i Storbrittanien. Det påstår Neil
McKeganey, professor vid Centre for Drug Misuse vid universitetet i Glasgow. På punkt efter punkt redovisar han siffror över hur hur harm
reduction-åtgärderna har misslyckats. Bland annat så visar han att antalet narkomaner ökade som mest när harm reduction-åtgärderna
var som störst, långt färre blir drogfria jämfört med vanlig behandling och dessutom minskas inte hiv-spridningen bland narkomaner. Det
skriver Pelle Olsson i en artikel i senast numret av Narkotikafrågan.

SMS-ÅSIKTEN

S VA R D I R E K T
alkoholpolitiken. ”Kommer
den att gå i alkoholliberal
eller restriktiv riktning?
Owe Ranebäck avslutar
med att inbjuda Mona
Sahlin att presentera den
alkohol- och narkotikapolitik som hon vill forma.

Peter
och Mats har rätt
Jag stöder till 100 procent Mats Gunnarssons och Peter AxelsDEBATT

sons förslag om att det är dags för en kvinnlig ordförande i IOGT-NTO.
&GVƂPPUOÁPICFWMVKICMXKPPQTUQOXCNDGTGFPKPIGPDÒTHÒTCHTCO
som ordförandekandidater.
ULLA WESTERLUND, NY IOGT-NTO-MEDLEM

TYCK TILL! SMS:a ÅSIKT
till Accent på 0733-726 250
och berätta vad du tycker:
om Accent, om IOGT-NTO
om alkoholen etc. Vi
publicerar dina åsikterna
här på debattsidan.

MARS 2007 ACCENT
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Polisens razzior är bästa vapnet mot olaglig alkoholservering på krogarna. Just nu väntar fyra bartendrar i Göteborg
på rättegång, vilket är unikt.
N KROGRAZZIA – I normala fall kommer
vi till platsen efter att det har varit bråk.
Syftet med de här kontrollerna är att vara
steget före och se till att det inte händer
överhuvudtaget, säger Göran Stenström,
polisinspektör på Citypolisen i Göteborg.
Göran Stenström leder göteborgspolisens
arbete med civila kontroller på krogarna i
centrum. Hittills har två razzior genomHÒTVU8KFFGPHÒTUVCƂEMGNXCCXMTQICT
anmärkningar på ordning och nykterhet.
Dessutom anmäldes fyra bartendrar för
att ha serverat alkohol till berusade människor. Vid den andra razzian var det bara
GVV HÁVCN MTQICT UQO ƂEM CPOÀTMPKPICT
Men om det berodde på en tillfällighet
eller om den första razzian redan skapat
en avskräckande effekt är svårt att säga.
De civila kontrollerna utförs av poliser
som i vanliga fall är i tjänst på fredags- och
lördagskvällar. Det innebär att de har god
erfarenhet av alkoholrelaterade brott och
av att omhänderta berusade personer. Dessutom får de genom dessa kontroller ökad
insikt i hur det ser ut inne på krogarna.
Alkoholrelaterade våldet på krogar i Stockholm och Göteborg har minskat med 30 procent sedan STAD
ÄVEN GÖRAN STENSTRÖM HAR

deltagit på razzi-

orna.
– Vi tar på oss för att gå ut på krogen,
betalar inträde, rockavgift och beställer
något i baren. Då är det självdisciplin som
gäller. Man ska inte skilja ut sig från mängden, men inte heller dricka för mycket.
En gång höll jag i en öl tills
FGPDNGXITCFGTXCTOQEJ
smuttade lite grann då och
då. Ett annat tips är att hälla
ut hälften och fylla på med
vatten. På en nattklubb är det
heller inte konstigt att beställa en fruktsoda. Det löser man. Helst ska
man inte sätta sig i baren, det är bättre att
mingla runt.
För att få en bra koll på krogen stannar
FGKVXÁVKOOCTRÁXCTLGUVÀNNG&GVÀTƃGTC
saker som kontrolleras. Det är entrékön,
ordningsvakternas arbete, den allmänna
ordningen, nykterhet och bartendrarnas
jobb.
De bartendrar som anmäldes i maj förra
8 ACCENT MARS 2007

året har nu åtalats, rättegångarna väntas
senare i år. Påföljden för att servera alkohol
till märkbart berusade eller minderåriga
personer är böter eller fängelse i högst sex
månader. I Stockholm har tre bartendrar
dömts till 30- 60 dagsböter. I samtliga fall är

var polisens vittnesuppgifter svävande.
Den friande domen har skapat frågor om
hur bevisningen behöver se ut också bland
restauranganställda. För var går gränsen
mellan lagtextens ”märkbart berusad” och
normal alkoholpåverkan?

¾M@JJKB8EM@={IJKw;<I8JFIF#
D<E;<K=wI@EK<M8I8Jw8KK;<K
98I8?8E;C8IFD8KKBIvE>8{C%½

SHR, SVERIGES HOTELL- OCH Restaurangägare,
branschorgan, kommenterar åtalen såhär:
– Det är väldigt svårt att ha en uppfattning om de enskilda fallen. Vi konstaterar
att lagstiftningen ser ut på det här sättet
och att det är ett sätt att bland annat minska
serveringen till minderåriga. För oss är det
väldigt viktigt att alkoholservering sker på
ett ansvarsfullt sätt. Vi arbetar aktivt med
våra medlemsfrågor i dessa frågor genom
information och utbildningar, säger Stefan
Lundin, förbundsjurist på SHR.
I ungefär liknande termer har de aktuella krögarna i Göteborg tidigare uttalat sig.
Enligt Göran Stenström är det endast
självklara fall som anmäls.

det tack vare polisens spaning på krogarna.
Det har alltså aldrig skett utan poliskontroller. Inget annat fall i Sverige är känt.
En fjärde bartender friades helt eftersom domstolen bedömde fallet som ringa.
Man skriver i domen att bartendern visserligen varit oaktsam som inte ”ytterligare
förvissat” sig om kunden var märkbart
berusad, men att det är försvarligt med
tanke på omständigheterna. Dessutom

8cbf_fcj\im\i`e^

<=K<IBIF>I8QQ@FI
ling av det så kallade
RUS-projektet i vilket
krögare och restauranganställda utbildas i alkohol- och narkotikafrågor.
5GFCP UVCTVGP 
JCT OGNNCP  QEJ
800 genomgått utbildGöran Stenström ningen och genom
FOTO: EVA STÖÖP
civila kontroller sätter man press på branschen att följa de
TGINGTQEJNCICTUQOƂPPU4GUWNVCVGVJCT
varit gott. Det restaurangrelaterade våldet
i Göteborgs centrum har minskat med 30
procent.
DET ÄR OCKSÅ VAD man har lyckats med i centrala Stockholm. Där har Restaurangprojektet inom STAD (Stockholm Förebygger
Alkohol- & Drogproblem) varit i gång i tio
år och är förebilden till satsningen i Göteborg. Under de tio åren har också, enligt
deras egna undersökningar med skådespelare, alkoholserveringen till berusade
personer minskat kraftigt. 1996 nekades
endast fem procent av de uppenbart beruUCFGOGFCPRTQEGPVPGMCFGU
Projektets samordnare Daniel Larsson
tror att polisens civila kontroller, som har
pågått i 3-4 år i Stockholm, är ett väsentligt
inslag.
s8GVOCPCVVFGVƂPPUGPTKUMHÒTCVVFGV
och RUS-projekten påbörjades.
FOTO: PIERRE ANDERSSON
pågår en tillsyn sköter man sig. Det är bara
att gå till sig själv, vet man att polisen har
– Vi rapporterar bara tydliga fall. I ett en fartkontroll längre fram på vägen håller
av fallen var det till exempel en man som man rätt hastighet.
ƂRRNCFG OGF UKVV DGVCNMQTV VCRRCFG FGV
Polisen tycker också att arbetet är framoch ramlade omkull när han skulle plocka gångsrikt, men ser ett annat problem.
upp det. I ett annat fall var det en man som
– Jag upplever att krogarna har blivit
satt och nickade till, säger Göran och fort- bättre, vilket inte betyder att det är bra.
sätter:
/GP UCOVKFKIV ƃ[VVCT RTQDNGOGP WV IÁ
– Visst kan vi förstå deras oro, men det gatan, dit de fulla personerna avhyses. Då
får inte vara så att det bara handlar om att får vi ta hand om det där istället, säger Patkränga öl. De måste få in i skallen att de rik Widell hos stockholmspolisen.
CARL-MAGNUS HÖGLUND
har ett ansvar.
accent@iogt.se
De civila poliskontrollerna är en utveck-

FAKTA STAD OCH RUS
SAMARBETE Projekten STAD och RUS i Stockholm respektive Göteborg har varit lyckade.
Därför har modellen spridits. Det gjordes i liten skala redan i början av 2000-talet, men efter att
länsstyrelserna involverades i fjol och regeringen sköt till pengar har arbetet tagit ordentlig
fart. I dag har mer än hälften av landets kommuner liknande projekt. Modellen bygger på att
få igång ett fungerande samarbete mellan restaurangbransch, kommun och polis. På ﬂera håll
har länsstyrelsen anställt projektledare för att klara det. Sedan genomförs utbildningar för
personal och krögare i bland annat alkohollagen och konﬂikthantering.

EP8I<><I@E><E
EF998I={IJC8>
K@CCEP8CBF?FCC8>
ALKOHOLLAGEN När
den statliga utredningen ”Ansvarsfull
servering – fri från
diskriminering” överlämnade sina förslag
FOTO: PIERRE ANDERSSON
till förändringar i
alkohollagstiftningen ville den se ett enhetligt
regelverk.
Ett av förslagen var ett krogkörkort för
krögare. Det ska fungera ungefär som ett
bilkörkort. Folkhälsoinstitutet bestämmer
utbildningens innehåll och sköter examinering,
medan privata bolag kan få tillstånd att bedriva
utbildningen.
Utredarna vill också skriva in i alkohollagen
att krögarna ska utarbeta en plan för hur de ska
sköta intern utbildning och tillsyn av personal.
Dessutom vill man att Rikspolisstyrelsen ska
lyfta in alkohollagen i utbildningen av ordningsvakter samt att diskrimineringsfrågorna ska in i
alla utbildningar.
För att se till att alkohollagen följs vill de
införa möjligheten att dra in serveringstillståndet en begränsad tid, max en månad.
– Idag ﬁnns det bara varning eller återkallelse, säger Gert Knutsson, huvudsekreterare
i utredningen. Det är antingen ingenting eller
dödsstraff. Det behövs ett mer ﬁnkalibrigt
instrument, för nu händer det ofta att man varnar och varnar utan att det sker en förändring.
Det här skulle vara ett kännbart instrument där
tillståndet dras in under en månad och under
den tiden måste krögaren till exempel utbilda
personalen.
Utredningen har varit ute hos 92 remissinstanser, och just nu håller socialdepartementet
på att sammanställa svaren. Men det är tveksamt om regeringen kommer att driva igenom
en förändring.
Folkhälsominister Maria Larsson har inte
tittat närmare på förslagen.
– Den utredningen och en rad andra ”inputs”
kommer regeringen behandla senare för att
se om det kan bli aktuellt med en översyn av
alkohollagen, säger Ulrik Lindgren, politiskt
sakkunnig på socialdepartementet.
– Alkohollagen tillhör inte det som ligger
överst i regeringens prioriteringar. Det som ligger överst är en restriktiv alkoholpolitik.
CARL-MAGNUS HÖGLUND
accent@iogt.se
MARS 2007 ACCENT

9

accent

GRANSKNING

8cbf_fcj\im\i`e^

Studenter dricker mer alkohol
än de ﬂesta. Men det går att
ändra på alkoholvanorna även i
studentvärlden. Med en bartender som är utbildad.
N PUBAR Det är tidig kväll en torsdag på
studentpuben. Mat och alkohol serveras.
Här jobbar studenter frivilligt, många bara
sporadiskt. Omsättningen är stor bland
barpersonalen.
– Samtidigt har vi ett ansvar. Och tillståndsmyndigheten har ögonen på oss,
säger Anders Tobiasson, personal- och
inköpsansvarig på Lunds nation.
Därför är det viktigt att studenterna som
jobbar i barerna går kursen i ”Ansvarsfull
alkoholhantering”. Där lär man sig bland
annat att säga nej till den som är höggradigt berusad, även om det gäller bekanta
eller personer med hög position och status.
– Oftast blir folk faktiskt glada när
någon i baren säger nej, fortsätter Anders
Tobiasson.
Kursen ”Ansvarsfull alkoholhantering”
har utformats av sjuksköterskan Eva
Gummesson i Lund. Den har importerats
från Kanada och översatts till svenska förhållanden. Lagstiftningen tas upp, men
tyngdpunkten ligger på kommunikation
och ledarskap. Praktiska inlevelseövningar genomförs. Avsikten är att ställen som
serverar alkohol ska arbeta efter tydliga
riktlinjer.
– När vi började i Malmö 1994 var det
kontroversiellt. Nu har många kommuner
kursen som krav för alkoholtillstånd, säger
Eva Gummesson, som i dag driver kursen
via sitt företag Albas Utbildning AB.
Ett mål med tvådagarskursen är, som Eva
Gummesson uttrycker saken, ”att maximera de positiva effekterna av alkohol”.

tydliga skillnader mellan krogarna i Malmö. Graden
av berusning var lägre på krogar med
utbildade bartenders. Att så är fallet i
studentvärlden har nu visats i alkoholforskaren Kent Johnssons avhandling
”Alcohol Intervention Studies in UniXGTUKV[ 5VWFGPVUq UQO DNGX HÀTFKI 
Det rör sig om effekterna av så kallade
interventioner, det vill säga vad som händer med verkligheten när man förändrar
någon beståndsdel i den. Det kan till exempel vara att tillföra en viss kunskap till dem
som sedan undersöks.
Kent Johnsson har studerat hur gästernas drickande påverkas av vilka som jobbar i barerna på studentpubar. Personalen
ƂEMÀXGPWVDKNFPKPIKVGMPKMGTCVVJCPVGTC
sin egen konsumtion eftersom erfarenheten är att många som arbetar på natio-

NÄR KURSEN STARTADE MÄRKTES

Numera dricker Andrea Rogefors och Terese Andersson oftast när det är så kallade sittningar
på nationerna. Annars dricks det mest på pubar och nollningar av nya studenter.
FOTO: ERIK MÅRTENSSON

EpbkiXi\glYXi
d\[lkY`c[e`e^
nerna dricker mer än den genomsnittlige
studenten.
– Vi mätte med alkometer direkt i baren.
Slumpmässigt, berättar Kent Johnsson.
Promillehalten hos gästerna på pubar
där personalen gått kursen i ”Ansvarsfull
alkoholhantering” jämfördes med pubar
där personalen inte gått denna kurs. Alko-

¾;\kile^[fdXi`[\e_i
c[\ie#(/k`cc),i#jfd[i`Zb\i
d\jkXmXccX^ilgg\i%½ 
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förlorad. En annan metod var att ge dessa
studenter personlig feedback på sina dryckesvanor via jämförelser med genomsnittet.
Båda metoderna fungerade bra. Effekten
var störst bland kvinnliga studenter.
– Det är ungdomar i den här åldern, 18
VKNNÁTUQOFTKEMGTOGUVCXCNNCITWRRGT
Ett eventuellt alkoholmissbruk kan grundläggas här. Därför har högskolorna och
studentorganisationerna ett stort ansvar
för att minska studenternas drickande,
framhåller Kent Johnsson.
SVEN ROSELL
accent@iogt.se

holkonsumtionen var lägre i den första
gruppen.
efter genomgången kurs. Gästernas promillehalt hade
då sjunkit, och stökigheten minskat. Skillnaden mellan gästerna på de två grupperna
av studentpubar var 0,11 promille.
Kent Johnsson undersökte också om det
går att minska drickandet bland högkonUWOGTCPFGUVWFGPVGT&GƂEMVKRUQOJWT
man med planering kan minska drickandet på en fest utan att feststämningen går

EFFEKTEN STUDERADES EN MÅNAD

FAKTA ALKOHOLHANTERING
UTBILDNING Tvådagarskursen ”Ansvarsfull alkoholhantering” startades i Malmö
1994 av sjuksköterskan Eva Gummesson i
Lund. Den har importerats från Kanada och
översatts till svenska förhållanden. Lagstiftningen tas upp, men tyngdpunkten ligger
på kommunikation och ledarskap. Praktiska
inlevelseövningar genomförs. Avsikten är
att ställen som serverar alkohol ska arbeta
efter tydliga riktlinjer.

accent
AKTUELLT
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N DOPNING Ren Idrott är en stiftelse som
arbetar mot dopning. Till sin hjälp har
man ett femtiotal ambassadörer, ofta toppidrottsmän, som alla arbetar ideellt. När
Sven Nylander, högsta tjänsteman i organisationen, ertappades med att sniffa kokain,
var skandalen ett faktum och förtroendet
HÒT4GP+FTQVVƂEMUKIGPVÒTP
5XGP0[NCPFGTƂEMQOGFGNDCTV
lämna sitt jobb. Styrelsen tog också direkt kontakt med samtliga
ambassadörer för att förklara vad
som hänt och lyckades få samtliga att stanna kvar som talesmän
för Ren Idrott.
– Det som hände är inte acceptabelt,
säger Mia Sparrow, ny verksamhetschef för
Ren Idrott sedan i höstas. Men jag tror att
FGƃGUVCMCPUMKNLCRÁUCMQEJRGTUQPQEJ
förstår att det här var en isolerad incident.

FOTO: SCANPIX

Alla minns vi rubrikerna: Sven
Nylander, verksamhetsansvarig på organisationen Ren
Idrott, sniffade kokain på krogen. Nu tar Ren Idrott nya tag.

lor och ute i idrottsföreningar. Mia Sparrow beräknar att man möter över 20 000
ungdomar varje år.
Ambassadör kan man bli sedan man försäkrat att man är för rent spel och mot all
form av dopning inom idrotten. Engagemanget är helt ideellt.
– De som blir ambassadörer ger oss också
VKNNÁVGNUGCVVWVUÀVVCFGOHÒTƃGTFQRPKPIUkontroller, det betyder att vi kan komma
helt oannonserat och göra kontroller,
berättar Mia Sparrow.

REN IDROTT NÖJER SIG dock inte med att knyta
till sig ambassadörer. Organisationen har
också dragit igång ett arbete som handlar
QOCVVEGTVKƂGTCFQRPKPIHTKCKFTQVVUOÀP
– Det är en idé som kommer från ambassadörerna. Idrottare idag vill gärna ha ett
sätt att visa att man är ren från dopning
så vi har tagit fram ett slags anti-dopningkörkort.
IGTƂPPUÀXGPJÀTDKFTCTFGVVKNNCVVIÒTC
För att få körkortet, eller Clean Sport
frågan ännu viktigare. I höstas såg vi en %GTVKƂECVGUQOOCPJCTXCNVCVVMCNNCFGV
positiv trend och skrev kontrakt med nio måste man gå igenom ett kunskaps- och
nya ambassadörer. Ingemar Stenmark, Ste- attitydtest. Den som blir godkänd där blir
fan Edberg och handikappidrottaren David EGTVKƂGTCFUQOTGPKFTQVVCTGKVTGÁT
Lega var några av dem. De människor vi
– Självklart måste man hålla sig uppdamöter idag verkar inte alls tänka på koka- terad under tiden. Regler och föreskrifter
inskandalen och har absolut förtroende för kring dopning ändras hela tiden och det
oss.
gäller att hänga med.
PIERRE ANDERSSON
En stor del av Ren Idrotts verksamhet är
pierre.andersson@iogt.se
de föreläsningar man genomför, både i sko-

Patrik Sjöberg och Sven Nylander spexar
under friidrotts EM Göteborg i somras.

¾Ei]fcbj\iXkkgifYc\d\ed\[
[if^\iÓeejm\e_iY`[iXi[\kk`cc
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MIA SPARROW MENAR ATT Ren Idrott faktiskt
lyckats vända händelsen till något positivt.
– När folk ser att problemen med dro-

FORSKNING STRESSDRICKANDE

De som börjar dricka alkohol tidigt
i livet dricker mer vid stressande
händelser än de som börjat senare. Skilsmässor, dödsfall i familjen
och ekonomiska kriser ökar drickandet i alla grupper, men hos dem
som börjat tidigt är konsumtionen
fem gånger högre än hos dem som
börjat senare.
Undersökningen är gjord av
amerikanska National Institute
on Alcohol Abuse and Alcoholism och bygger på en nationell

undersökning som omfattar 27 000
människor.
Deltagarna i undersökningen
ﬁck svara på frågor om när de
började dricka, hur mycket de
dricker i dag och om de upplevt
några särskilt stressande händelser (dödsfall i familjen, ekonomisk
kris, skilsmässa etc.) det senaste
året.
Resultaten visar att stressande händelser leder till en
ökning i konsumtionen oavsett

FOTO: PHOTOS.COM

K`[`^Xcbf_fc[\Ylkc\[\ik`ccd\ijki\jj[i`ZbXe[\

när man börjat dricka. Det som
skiljer grupperna åt är hur mycket
konsumtionen ökar vid stress.
Den grupp som börjat dricka vid
fjortonårsåldern eller tidigare och
som upplevt minst sex stressande

händelser under året visade sig
dricka fem gånger så mycket som
de som börjat efter artonårsdagen, trots samma stressnivå.
De som börjat dricka tidigt
ökade sin konsumtion med 19 procent för varje stressande händelse
medan de som börjat senare bara
ökade sin konsumtion med tre
procent.
Studien gjordes av Deborah A
Dawson och är publicerad i tidskriften ”Alcoholism: Clinical and
Experimental Research”.
PIERRE ANDERSSON
pierre.andersson@iogt.se
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MUTSKANDALEN Efter de misstänkta mutorna från Vin
& Sprit till ett antal av Systembolagets butikschefer beslutade Systembolaget att ta bort 17 av Vin & Sprits vinartiklar från butikerna. Orättvist, tycker Vin & Sprit, som i både
tingsrätt och hovrätt försökt förhindra sanktionerna. Nu
har dock båda instanserna gett Systembolaget rätt.
Systembolaget ser åtgärden som en del i arbetet

att förebygga vidare korruption och att återuppbygga
förtroendet efter den omfattande muthärvan där ett
70-tal butikschefer var inblandade.
– Det är viktigt att kunna införa sanktioner mot alla
leverantörer enligt samma principer, även om de råkar
vara statliga, säger Björn Rydberg, Systembolagets
presschef, i en kommentar till Drugnews.

Tuffare driva
krog i Stockholm

Rökförbud
i Frankrike

TILLSTÅND Förra året miste 74
restauranger i Stockholms län
sina serveringstillstånd. Av
dessa låg 59 i Stockholm Stad.
Tidigare under 2000-talet har
antalet återkallade tillstånd
legat mellan 20 och 40 per år.
Den främsta anledningen
till ökningen förra året var en
bättre samkörning av Skatteverkets register, många tappar
tillstånden på grund av dålig
ordning på bokföringen eller
fusk med kassaapparaterna.

TOBAK I början av februari blev
det förbjudet att röka på en
rad offentliga platser i Frankrike. Den som röker på sjukhus,
ƃ[IRNCVUGTCHHÀTGTUMQNQTGNNGT
biografer riskerar nu böter
på över 600 kronor. Nästa år
införs dessutom rökförbud på
restauranger och caféer.

Fyra av tio unga män
dricker för mycket
ALKOHOL Fyra av tio män
mellan 16 och 24 år har en
riskabel alkoholkonsumtion.
Detta enligt en kartläggning av
ungdomars hälsa som Statens
Folkhälsoinstitut har gjort.
Kartläggningen visar också att
andelen unga män med riskabel alkoholkonsumtion har
ökat det senaste året.
– Det ökade riskbruket
hänger ihop med den liberaliserade alkoholpolitiken, säger
Robert Damberg, förbundsordförande i Ungdomens Nykterhetsförbund. Regeringen måste ta krafttag mot de orimliga
införselkvoterna. Dessutom är
det ont om bra drogfri fritidsverksamhet för ungdomar, det
ÀTXKMVKIVCVVFGVƂPPUUEJ[UUVC
alternativ.

Nu kan du få en
rökfri Newsweek

Landstingen klarar
inte narkomanvården
NARKOMANVÅRD 10 av 21

landsting klarar inte att
erbjuda heroinmissbrukare
behandling med subutex eller
metadon inom rimlig tid. Det
visar en undersökning som
Mobilisering mot narkotika
låtit göra. Vårdgarantin säger
att en bedömning ska göras
inom 90 dagar och att behandling därefter ska ske inom
ytterligare 90 dagar.
Björn Fries, nationell narkotikapolitisk samordnare tycker
att regeringen borde ge landstingen en rejäl ekonomisk
förstärkning för att öka stödet
till missbrukare:
– Det rör sig om minst en
halv miljard uppdelat på några
år, säger han.

TOBAK Det amerikanska
nyhetsmagasinet Newsweek
erbjuder nu sina prenumeranter en rökfri upplaga av
tidningen. Sedan ett par år har
tidningen producerat en liten
upplaga helt utan tobaksannonser för skolbiblioteken i
USA. Efter att två antirökorganisationer publicerat en fejkad
annons i New York Times, där
Newsweek erbjuder den rökfria upplagan till alla prenumeranter, säger nu tidningen
att de gärna skickar ut den till
de som vill ha den.

Färre unga
testar narkotika
NARKOTIKA Allt färre ungdomar testar narkotika och narkotikadödligheten minskar.
Det framgår av den årsrapport
för 2006 som den nationella
narkotikapolitiska samordnaren, Björn Fries, överlämnade

till folkhälsominister Maria
Larsson i slutet av januari.
Sedan 2001 har andelen elever
i årskurs nio som testat narkotika sjunkit från tio till sju
procent bland pojkarna och
från nio till fem procent bland
ƃKEMQTPC
Samtidigt ser man i rapporten att de som använder droger gör det mer intensivt och
destruktivt än tidigare.
– Under 2007 kommer vi
därför att ägna extra stor
möda åt att hitta metoder för
att upptäcka och hjälpa barn
och ungdomar i riskzonen,
säger Björn Fries.

27 000 rattfyllerister
avslöjade…
TRAFIK Förra året avslöjade

polisen totalt 27500 rattfyllerister i Sverige, en ökning med
omkring 4000 jämfört med
året innan. Omkring 10000 av
de som åkte fast var påverkade
av andra droger än alkohol och
det är också i den gruppen den
största ökningen har skett.
Totalt genomfördes 2,2 miljoner prover runt om i landet,
det är det högsta antalet på ett
år någonsin.

…men i Stockholm
minskas testerna
TRAFIK Trots att rekordmånga

rattfyllerister ertappades i
Stockholm förra året vill polisstyrelsens borgerliga majoritet

SAGT&GJORT EWAMAY JOHANSSON PÅ PUNKT KOMHEM, ETT NYTT CENTER FÖR UNGA UTSATTA I STOCKHOLM
Varför ville ni öppna ett
nytt center?
Vi ansåg att det behövdes
ett komplement till socialförvaltningen och andra
myndigheter.
Det ﬁnns 40-50 hemlösa
barn i Stockholm som behö-
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ver akut stöd och hjälp.
Centret ligger på Gärdet i
Stockholm och är i nuläget
öppet tisdagar och torsdagar på eftermiddagarna.
Men målet är att vi ska ha
öppet jämt.

Vad får ungdomarna på
Punkt KomHem?
Hos oss får de coaching,
samtalsstöd och vägledning.
Samt en plats för vila och
gemenskap. Vårt mål är att
fånga upp ungdomar innan
det är för sent.

Vi vill jobba med deras
självkänsla och förebygga
senare problem med missbruk och utanförskap.
Varför har just du
engagerat dig i detta?
Jag har själv haft fosterbarn

och vet hur utsatta barn kan
vara. Men det är inte alltid
det syns utanpå. Vår uppgift
är att nå de här ungdomarna
genom att synas på exempelvis skolor.
MARIA ZAITZEWSKY
maria.zaitzewsky@iogt.se

¾

=idpZb\kjgi`ki`ek\blc

¾El_XiaX^`ej\kkXkkaX^_Xi\kkgifYc\d%
AX^_Xijalb[fd\eXcbf_fc`jd%½
TARA CONNER, 21 år och årets Miss USA, berättar för People Magazine
om drickandet och om veckorna på behandlingshem.

nu att färre kontroller ska
genomföras i framtiden.
– Det är bra att man hittar
rattfyllerister, men det måste
också jämföras med den enorma
arbetsinsatsen, säger Kristina
Alvendal (m), ordförande i polisstyrelsen till Svenska Dagbladet.

Forskning om
totalkonsumtion
FORSKNING Sorad, den insti-

tution som har regeringens
uppdrag att följa den svenska
alkoholkonsumtionen, har
begärt pengar för ett forskningsprojekt om totalkonsumtionsmodellen.
Efter att alkoholkonsumtionen stigit kraftigt de senaste
åren kan inte forskarna se att
den alkoholrelaterade dödligheten ökat så mycket som man
förväntat sig och vill nu ta
reda på vad det beror på.

Nu blir det tuffare tag mot alkohol på plattformarna i Nordsjön.

Hårdare regler
på oljeplattformar
ALKOHOL Oljeföretaget Nexen

Petroleum har infört hårdare
regler mot alkohol på sina
oljeplattformar i Nordsjön.

HUMORLÖST Folk som dricker för mycket förstår inte skämt. Det visar en
ny studie som publicerats i tidskriften Addiction. 30 procent av försökspersonerna med alkoholproblem visade sig ha svårt att förstå det roliga i en
historia. Motsvarande siffra för de utan alkoholproblem var åtta procent.
En förklaring kan vara att för mycket alkohol ger sämre minne och större
svårigheter att läsa av och tolka andra människors sinnesstämning.

Sedan länge har alkohol varit
helt förbjudet ombord på plattformarna, nu införs regeln att
man måste vara helt nykter
redan när man åker ut. Stickprovskontroller kommer att
genomföras innan arbetarna
kliver på helikoptern ut till
plattformen, den som då har
alkohol i blodet får vända och
åka hem igen.
Många har upprörts över att
inte längre kunna ta den traditionella pubrundan kvällen
KPPCPOCPÁMGTWVRÁGVVƃGTC
veckor långt arbetspass, men
FGVƂPPUQEMUÁFGUQOUVÒFGT
åtgärden:
– Jag tycker att det är korrekt, säger en oljearbetare
till tidningen The Scotsman.
Det kan hända en olycka med
helikoptern redan på vägen till
plattformen och jag skulle inte
vilja åka med någon som inte
är vid sina sinnens fulla bruk.

FULL KOLL

T R E F R ÅG O R

Ulf Malmqvist,
polisinspektör och projektledare för Samverkan mot
alkohol och droger i traﬁken,
SMADIT, i Stockholm.
I slutet av januari gjorde ni en
storsatsning mot rattfylleri i
Stockholm. Hur gick det?
– Vi hade 250 poliser ute samtidigt och gjorde över 11000
utandningsprov på en dag.
Tyvärr hittade vi 31 misstänkta rattfyllerister varav
sex var påverkade av andra
droger än alkohol. Detta trots
att vi hade förvarnat om kontrollen i media. Vi har tyvärr
alldeles för många onyktra
på våra vägar, totalt hittade
polisen 27 500 förra året.
Kommer ni att göra ﬂer
kontroller som denna?
– Absolut. Vi har bestämt
oss för att genomföra fyra
liknande större kontroller per
år. Jag tror att de ﬂesta har
en stor förståelse för att vi
testar nykterheten i traﬁken,
det är inte konstigare än
att du måste gå igenom en
säkerhetskontroll innan du
ska ut och ﬂyga.
Ni samarbetar med både
beroendevården och socialtjänsten i det här arbetet, hur
fungerar det?
– Forskningen visar att väldigt många av de som kör
berusade har alkoholproblem. När vi genomför de
här kontrollerna ﬁnns både
beroendevården och socialtjänsten på plats. På så sätt
kan vi erbjuda ett samtal och
en väg in i behandling direkt.
PIERRE ANDERSSON

KUNSKAP? Vin och Spritleverantörernas förening har gjort studiematerial om alkohol som har beställts av 900
Graﬁk: DIANA REYBEKIEL
gymnasie- och grundskolor runt om i landet.

pierre.andersson@iogt.se
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DeX[\ejj`÷iX1/0''''''c`k\i8Yjfclkmf[bXjc[\j]iiXi\k

8cbf_fc^\ibX[
i`jb]i^ijkXii
En studie från Karolinska
Institutet i Stockholm visar att
även måttlig alkoholkonsumtion
innebär ökad risk för grå starr.
N HÄLSA Syftet var att undersöka om det
ƂPPUGVVUCODCPFOGNNCPCNMQJQNMQPUWOVKQPQEJITÁUVCTT7PFGTUÒMPKPIGPRÁIKEM
QEJQOHCVVCFGMXKPPQTK
ÁNFTCTPCÁT-XKPPQTPCXCTJGOOCJÒTCPFGK7RRUCNCQEJ8ÀUVOCPNCPFUNÀPQEJ
RTQEGPVCXFGOXCTWVNCPFUHÒFFC
$NCPFFGMXKPPQTUQOFTCEMCNMQJQNXCT
QRGTCVKQP HÒT ITÁ UVCTT PÀUVCP  RTQEGPV
XCPNKICTGÀPDNCPFFGMXKPPQTUQOWRRIKXKV
CVVFGCNFTKIJCTFTWEMKVCNMQJQN(ÒTXCTLG
GZVTCITCOCNMQJQNRGTFCIÒMCFGTKUMGP
HÒTITÁUVCTTOGF[VVGTNKICTGULWRTQEGPV
ITCOOQVUXCTCTECONXKPONUVCTMÒNGNNGTONUVCTMURTKV
&G UQO FTCEM CNMQJQN FTCDDCFGU FGUUWVQOCXITÁUVCTTVKFKICTGKNKXGVÀPFGUQO
KPVG MQPUWOGTCFG PÁIQP CNMQJQN CNNU QEJ
FGDGJÒXFGQEMUÁQRGTGTCUFT[IVVXÁÁTVKFKICTG
s(TCOÒXGTMQOOGTOCPÀXGPCVVUVWFGTC

OÀPHÒTCVVUGQOOCPHÁTUCOOCTGUWNVCV
UÀIGT$KTIKVVC'LFGTXKM.KPFDNCFUQOVKNNUCOOCPUOGF0KENCU*ÁMCPUUQP$Q2JKNKRUQP
QEJ#NKELC9QNMJCTIGPQOHÒTVUVWFKGP
&GVƂPPUPÁITCVKFKICTGUVWFKGTILQTFCK
75#QEJ#WUVTCNKGPFÀTOCPVKVVCVRÁGHHGMVGPCXCNMQJQNRÁITÁUVCTT(NGTCCPFTCUVQTC
UVWFKGTXKUCTFGUUWVQOCVVFGVÀTXCPNKICTG
CVVMXKPPQTFTCDDCU
ÄVEN CIGARRETTRÖKNING ÖKAR RISKEN HÒTITÁUVCTT

OGPTKUMGPOKPUMCTQOOCPUNWVCTTÒMC,W
OGT OCP TÒMV FGUVQ NÀPITG VKF VCT FGV CVV
JCOPC RÁ UCOOC TKUMPKXÁ UQO HÒT KEMG
TÒMCTG/GP JWT O[EMGV GNNGT NKVG CNMQJQN
OCPMCPMQPUWOGTCWVCPCVVFGVÀTUMCFNKIV
ÀTKPFKXKFWGNNV
s &GP KPFKXKFWGNNC VQNGTCPUGP HÒT CNMQJQNXCTKGTCTFGVÀTFÀTHÒTUXÁTVCVVUÀVVCGP
TGMQOOGPFGTCF ITÀPU )GPGTGNNV UGVV VÁN
MXKPPQT OKPFTG CNMQJQNOÀPIFGT QEJ WPIFQOCT DÒT WPFXKMC CNMQJQN &GV ÀT QEMUÁ
UMCFNKICTG CVV FTKEMC UVQTC OÀPIFGT XKF
GPUVCMC VKNNHÀNNGP UÀIGT $KTIKVVC 'LFGTXKM
.KPFDNCF
ANETTE RIMÒNT
accent@iogt.se
Källa: Nättidskriften Ophthalmology, 2006-12-13.

¾;\jfd[iXZbXcbf_fc[iXYYX[\jXm^ijkXiik`[`^Xi\
`c`m\ke[\jfd`ek\bfejld\iX[\e^feXcbf_fcXccj%½
SIFFROR & FAKTA

GRAFIK: MARTIN THELANDER

KORT OM FORSKNING

“Jag dricker för att bli
full och glömma”
MOTIV I Schweiz har man undersökt
drygt 5 300 ungdomars motiv till att
dricka alkohol. Resultatet visade att
ungdomar som föredrog vin drack av
sociala skäl, medan de som föredrog öl
och sprit ofta saknade motiv. De som
drack alkoläsk drack av sociala skäl,
och drack mindre än de som föredrog
andra alkoholdrycker. Sprit föredrogs
av ungdomar som drack för att orka stå
ut med tillvaron, och de drack dessutom
mer än övriga.
Källa: Alcohol and Alcoholism
2006;41:446-450.

Farliga substanser
i illegal alkohol
HEMBRÄNT Forskare
från Estland, Ungern
och England har i en
studie analyserat innehållet i illegal alkohol
och surrogatprodukter
i Estland. Resultatet visade att ﬂera
drycker innehöll medicinska produkter,
rakvatten och tändvätska.
Källa: Alcohol and Alcoholism
2006;41:566-573.

Missbrukande äldre ett
underskattat problem
ÄLDREVÅRD Vid Royal Bolton Hospital i England har man undersökt hur
frekvent alkoholmissbruk är hos äldre
patienter. Studien pågick 1998-2003
och visade att 90 procent av männen
drack alkohol motsvarade 1,7 liter vin
per vecka eller mer, och 93 procent
av kvinnorna drack 1,2 liter eller mer.
I genomsnitt drack männen 6,5 liter
per vecka och kvinnorna 3,9 liter. Akut
alkoholförgiftning, fallolyckor, cirkulationsproblem och leversjukdomar var
den vanligaste orsaken till uppsökandet
av vård.
Källa: Journal of Epidemiology and
Community Health 2006;60:1048-1052.

Alkoholkonsumtionen:

33%
av 15-16 åringar dricker inte alls
Källa: CAN, Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning.
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Dk\d\[;`ZbCXee\iYcX[

?acg\ile^Xd\[]i`cl]kjc`m
Dick Lannerblad tar naturen till
hjälp när han försöker få ungdomar
i riskzonen för droger och kriminalitet att hitta tillbaka till sig själva
igen. Det har han gjort i 20 år.
N ELDSJÄL För UNF-instruktören och Gällivarebon Dick Lannerblad står ungdomarna
alltid i fokus. Sedan 20 år har han arbetat
med ungdomar i riskzonen för missbruk
eller kriminalitet genom att låta dem uppleva den riktiga fjällvärlden, åka skoter
och leva friluftsliv.
Nu ska verksamheten utökas och bygglov
är klart för ett 120 kvadratmeter stort hus
med 20 sängplatser, bastu och annat. En
halv miljon kronor kostar satsningen. Flera företag på orten sponsrar. Tanken är att
skapa en natur- och aktivitetsanläggning
för ungdomar i skogarna invid Tjautjas,
norr om Gällivare.
Projektet, som heter Livskvalité
Lappland, är ett samarbete mellan IOGT-NTO och UNF.
– Många ungdomar har tappat greppet om att natur faktiskt
innebär livskvalité. Jag brinner
för att göra något åt det och för att hjälpa
utsatta ungdomar häruppifrån, säger Dick
Lannerblad och tillägger att även ungdomar från övriga landet är välkomna, men
då mot en avgift.

Aktivitet, samvaro och integration är
nyckelord i den här förebyggande verksamheten.
Han upplever att ungdomarna får ut
OCUUQTCXXKUVGNUGP*ÀTƂPPUKPICRGMRKPnar, utan ungdomarna hittar själva sina
svar inom sig, med stöd av personalen.
Ungdomarna tar också hjälp av varandra,
genom att man delar med sig av erfarenheter och funderingar. En viktig poäng med
fjällvistelsen är att ungdomarna känner
att de inte är ensamma i sin situation.
En del håller kontakten många år efteråt
och några har blivit framgångsrika företagare. De kommer nu att bidra ekonomiskt
till den nya anläggningen.

Dick Lannerblad vill att varje ungdom han tar
hand om ska känna att han eller hon är viktig.
FOTO: KURIREN

¾De^Xle^[fdXi_XikXggXk^i\gg\k
fdXkkeXkli]Xbk`jbk`ee\Yic`mjbmXc`k%
AX^Yi`ee\i]iXkk^iXe^fkk[\k%½

VANLIGVIS TAR MAN EMOT cirka

20 ungdomar åt
gången, året runt. De har hittills inhysts i
hyrda stugor, men det kommer det alltså
att bli ändring på nu, när det nya huset
byggs. Tre anställda och några volontärer
ser till att ungdomarnas veckolånga fjällvistelse blir spännande och givande.
– Det här ska vara en plats där barn och
ungdomar i riskzonen ska kunna hitta sig

Livskvalié Lappland, är Dick Lannerblad också en drivande kraft i skoterfrågor, tillsammans
med Fritids&Skoterföreningen Nord. Han
menar att det är viktigt att lyfta fram drogfrihet och vettig skoterkörning. Gällivare
har haft en del problem med utbredd buskörning och låg respekt för regler och förbudområden. Dick Lannerblad vill se tuffare ordningsregler och gärna ett centralt
placerat friåkningsområde för snöskotrar.

FÖRUTOM SITT ENGAGEMANG I

ULÀNXCƂPPCJCTOQPKQEJWRRNGXCIGOGPUMCR&GUMCUGCVVFGVƂPPUUÁO[EMGVOGT
att göra än de hittills har gjort i livet. Jag
har fördelen att arbeta med ungdomar
dagligen och när jag möter dem ser mitt
inre öga en skylt runt varje persons hals,
som säger ”få mig att känna mig viktig”.
Detta är grunden i mitt arbete och det mest
centrala i min kommunikation med ungdomarna, att jag verkligen ser dem. Det
ger mig en enorm glädje att upptäcka deras
potential och att jag kan hjälpa dem, säger
Dick Lannerblad och berättar att man
GZGORGNXKUƂUMCTUKVVGTXKFNÀIGTGNFGPQEJ
pratar och åker skoter.

MARIA ZAITZEWSKY
maria.zaitzewsky@iogt.se

FAKTA DICK LANNERBLAD
ÅLDER: i sina bästa år
FAMILJ: Hustrun Lotta och sönerna Tommy
och Jimmy
AKTUELL med: Projekt Livskvalité Lappland
GÖR: Arbetar åt IOGT-NTO sedan 20 år, har
drivit ett friskvårdcenter i Gällivare samt
arbetat åt Gällivare Kommun och LKAB
INTRESSEN: skoterfärder, ﬁske, skidor,
klättring och fjällvandring.

KALENDER VÅREN 2007
MARS

28 Onsdag Malkolm, Morgan

16 Måndag Patrik, Patricia

MAJ

13 Tisdag Greger

ÖREBRO Sverige mot narkotika.
Stor mötesplats för alla som
arbetar med narkotikafrågor.
Föreläsningar, seminarier etc, i år
på temat tillgångsbegränsning.

SVERIGE Den ekonomiska vårpropositionen läggs fram av
regeringen.

14 Måndag Halvar, Halvard

STOCKHOLM D - som i Demokrati
och Dialog, Stockholm Konferens
om frivilligsektorn, arrangeras av
bl.a. KSAN

14 Onsdag Matilad, Maud

APRIL

STOCKHOLM Alkohol- och drogförebyggande arbete i framtiden,
Stockholm Konferens arrangerad
av CAN med bland annat Folkhälsominister Maria Larsson

7 Lördag Irma, Irmelin
VÄRLDEN Världshälsodagen
arrangeras av WHO, alltid den 7
april. Temat för året är ”global
hälsosäkerhet”.

23 Måndag George, Göran
SKÖVDE Nordiska förebyggarkonferensen, Skövde Med fokus på
erfarenhetsutbyte, när det gäller
primärprevention i allmänhet och
kontraktsmetoden i synnerhet.
Pågår till och med den 25.

IOGT-NTO Folknykterhetens
vecka. Kampanjvecka som
arrangeras på mer än 100 platser
över hela landet, tom den 17 maj.
JUNI

10 Måndag Bertil, Berthold
STOCKHOLM ICAA, International
Council on Alcohol and Addictions, har konferens med ﬂera av
världens ledande alkoholforskare.
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Fyllan ropar på en röst
Lars Åke Augustsson tar oss med på en resa i countryland, med avstamp i den
svenska norrlandskusten. En musikvärld med en ambivalent hållning till alkohol som speglar det komplexa förhållandet mellan frihet, ansvar och skuld. Han
avslutar med att efterlysa en musikalisk röst som kan spegla detta idag.
AV LARS ÅKE AUGUSTSSON

J

ag kör E4 norrut och passerar Älvkarleby, där Stig Dagerman växte upp.
Hans suveräna novell ”Var är min
islandströja?” handlar om Knutte som
super sig full dagen innan sin fars begravning, och som urskuldar sig sålunda: ”Kan
väl inte hjälpa att man fått lera i bena?”
Någon timme senare är jag i Sundsvall.
*ÀTWVURGNCUFGƃGUVCCX.CTU#JNKPUDGTÀVtelser. I hans mest kända novell kommer
mannen hem berusad till hustrun – men
för att överrösta sitt dåliga samvete säger
han om och om igen att han ”Kommer
hem och är snäll”.
Båda dessa noveller från 1940-talet
JCPFNCTQOHÒTUÒMCVVƃ[HTÁPUMWNF&WÀT
ansvarig för ditt liv, för du är fri att handla.
#X MQPƃKMVGP OGNNCP FGPPC KPUVÀNNPKPI
präglad av protestantism och kapitalism,
QEJCNMQJQNGPILQTFG&CIGTOCPQEJ#JNKP
(och många andra författare) starka novelNGT#XUCOOCMQPƃKMVQEJWPFGTUCOOC
tid gjorde man, på ett helt annat håll i världen, musik för miljoner.
I bilen lyssnar jag på country & westernmusik, närmare bestämt av det slag som
kallas honky-tonk. Honky-tonk (ingen vet
säkert varifrån ordet kommer) betecknar
från början en krog av det enklare slaget.
På sådana hamnade ofta folk som i efterMTKIUVKFGPU75#FTQIKPHTÁPNCPFUD[IFGP
till städerna, folk som ofta växt upp med
traditionella moraliska värderingar, ofta
uttryckta i protestantisk religiositet. Men
nu hade de lämnat den miljön och var fria
CVVƃKTVCQEJHGUVC
Den nya musik som bjöds var elförstärkt
och högljudd, den hyllade livet för dagen
och natten. De svartas storstadsmusik
kallades rhythm & blues, och ur den växte
rock’n’roll. De vitas storstadmusik var
honky-tonk.

han fyllt trettio, efter åratal av missbruk
CXCNMQJQNQEJCPFTCFTQIGT.GHV[(TK\GNN
kämpade större delen av sin musikertid
mot alkoholen. George Jones kallades
under många år för “No-show Jones”, för
Så ULWPIGTEQWPVT[OWUKMGPURQTVCNƂIWT att man aldrig kunde lita på om han skulle
Hank Williams. Om samma tema, slösa dyka upp på en spelning.
pengar och kröka hårt, sjunger en annan
Är det enbart män som sjunger honkyCXFGVKFKICUVQTUVLÀTPQTPC.GHV[(TK\GNN
tonk? Nej, kvinnliga countryartister kan
”Om du har pengarna/Så har jag tid/Vi också berätta i mer eller mindre positiva
går ut och festar och vi har det kul/ På QTFCNCI QO FCPU QEJ ƃKTV QEJ XCF UQO
alla nattöppna ställen/ dansar vi, dricker kan hända efteråt. De kan också sjunga
om lidelse, otrohet och de bryter ofta mot
öl och vin.”
traditionellt underordnade kvinnoroller.
Men det kommer alltid en dagen efter. Tammy Wynette talar om att ”Din snälla
Ruelsen känns starkt hos den som fostrats ƃKEMC MQOOGT CVV U[PFCq QEJ .QTGVVC
i syndamedvetande och personligt ansvar. .[PP J[NNCFG RÁ UGZVKQVCNGV RRKNNTGV QEJ
den frihet det gav.
Men när kvinnliga artister sjunger om
Alkoholen har inte
alkohol handlar det nästan alltid om vad
bara varit något man
den förstör. Kitty Wells ser “Döden vid
baren”QEJ.QTGVVC.[PPXCTPCT”Kom inte
sjunger om – den har

”När du är nere och ensam och har ingenstans att gå/ Kom till mig, min älskling
och ta med lite stålar/ Så går vi ut på
honky-tonken.”

¾

också skördat otaliga
offer bland sångarna.½

hem dragen (och tro att vi ska älska)”.

H

onky-tonken är en levande tradition. Efter ett sextiotal då coun”Jag fäller en tår i mitt öl”,
trymusiken nästan drunknade i
sjunger Hank Williams.
schablonmässiga arrangemang
och sirapssöta stråkar, gjorde ett antal
”Jag slår in spikar i min kista/ Varje musiker under sjuttiotalet revolt. Willie
IÁPILCIFTKEMGTGPƃCUMCURTKVq
Nelson, Waylon Jennings, Jessi Colter, Billy
ULWPIGT'TPGUV6WDD#NMQJQNGPDNKTKPVG Joe Shaver och andra sökte sig åter till rötNÀPITG GP HGUV WVCP K XÀTUVC HCNN GP ƃ[MV VGTPCILQTFGGPDÁFGUVÒMKIQEJTCHƂPGTCF
Whiskyn, sjunger George Jones:
musik om den amerikanska verkligheten
”kanske dövar smärtan/Jag ska leta upp som väl tål att jämföras med Dylan och
den högsta barstolen och klättra upp/ Springsteen.
Och de fortsatte späda ut upplevelserna
Tror jag ska dricka och dansa two-step
med alkohol och andra droger. Willie Neltills jag stupar.”
son, en ambassadör för marijuanabruk,
#NMQJQNGPJCTKPVGDCTCXCTKVPÁIQVOCP har klarat sig bra både som människa
sjunger om – den har skördat otaliga offer QEJ MQPUVPÀT #PFTC JCT FGV IÁVV UÀOTG
bland sångarna. Hank Williams dog innan för. Waylon Jennings höll på att gå under

HEJ LÄSARE! VAD TYCKER DU OM NYA ACCENT?
ROLF NILSSON, Hörby ﬁck
en påringning av Accent med
frågan vad han tyckte om
nya tidningen.
Jag tycker att det är stor
variation på artiklarna, vilket
är bra. Tidningen känns
fullmatad, det är mycket
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läsning. Men man orkar inte
bara läsa tunga reportage
om alkohol, utan behöver
annat material också. Det är
bra att allt i tidningen inte är
negativt, utan att mycket är
roligt och positivt.
Jag gillar att man möter

mycket människor och får
läsa om olika öden.
Det här är deﬁnitivt en
tidning som sticker ut och
som man inte lägger undan i
någon hög med papper. Den
syns och tar plats, särskilt nu
med nya formen. N

Ett uppslag
ur det första
numret av nya
Accent.

:flekipefZ_Xcbf_fc\e

men påminner i en annan om att ”whiskyn
var ingen hjälp”.
På låten ”Alcohol” lånar Brad Paisley ut
sin röst åt själva substansen:

”Har gjort såna som du och jag till dårar/
och fått vita människor att dansa.”
Och den dramatiska laddningen i komDKPCVKQPGPUMWNFQEJURTKVƂPPUMXCT
Dwight Yoakam, en av dagens mest traditionsmedvetna artister, sammanfattar
vad det handlar om:

p6XÁRQTVCTNÀPITGDQTVƂPPUGPƃCUMC
att få/ Där tar jag fram min skam/ /Och
håller den upp för alla att se.”

J

ust för att det handlar om skam, kan
vem som helst känna igen sig i honkytonkens dramer. De utspelas mot den
protestantiska bakgrund som också är
vår. Du är fri och ansvarig. Därför denna
ångest när du vet att du handlat fel, som
CPVKPIGP HÁT FKI CVV HQTVUÀVVC ƃ[ GNNGT CVV
förändra ditt liv.
Jag tror inte vi kan göra svensk countrymusik. De försök som har gjorts förUMTÀEMGT#VVXÀPFCÁVGTVKNN&CIGTOCPQEJ
#JNKPÀTPQIJGNNGTKPVGPÁIQPRTQFWMVKX
idé. De skrev i en annan tid, om ett annat
Sverige. Men motsättningen mellan frihet
och ansvar, mellan alkoholen och ärligheVGPƂPPUMXCTsQEJÀTNKMCNCFFCFUQOHÒTT
eller mera.
Ursäkterna låter väl lite annorlunda.
”Kan inte hjälpa att ölen i var så billig i
Tyskland ”, säger killen till tullpersonalen.
”Man kommer hem och är modern”, säger
hon som varit på after-work på företagets
GIGPRWD([NNCPWPFGTVCNGVTQRCTRÁ
sina berättare, i ord och ton. N

Countrymusiken återspeglar det ambivilenta förhållandet till alkohol, menar skribenten.
ILLUSTRATION: ANNA ÅGRAHN

i knarkmissbruk (men dog i sviterna av
diabetes häromåret). Billy Joe Shaver har
räddat sig från sitt supande – när jag såg
JQPQO K #WUVKP 6GZCU JÀTQOÁTGV FTCEM
han bara vatten – men hans son Eddy dog
som heroinist.
Och honky-tonken lever vidare. Ur denna källa, förvisso grumlig, hämtar dagens

EQWPVT[OWUKMGT QEMUÁ PÀTKPI .WEKPFC
Williams frågar:

“Varför tappade du greppet om gitarren/ Varför lät du det gå så långt/ du
druckna ängel?”
Travis Tritt sjunger i en låt om hur fyllan gör honom ”tio fot lång och skottsäker”

PS. Stig Dagermans novell ﬁnns i samlingen
Nattens lekar. Lars Ahlins novell ﬁnns i samlingen Inga ögon väntar mig.
There Stands the Glass. Country Drinkin’
Songs. (Castle Pulse 2005) är en lågpris-CD
med många av de främsta alkohol-relaterade
låtarna i den tidiga countrymusiken.
1977 publicerade forskarparet Paul Chalfant och Robert E. Beckley en torr men ännu
fascinerande studie om den ambivalenta
hållningen till alkohol i den tidens countrymusik: Beguiling and Betraying: The Image of
Alcohol Use in Country Music.

RESPONS! HÄR ÄR NÅGRA AV DE LÄSARE SOM HAR HÖRT AV SIG OCH TYCKT TILL OM NYA ACCENT
ULLA LARSSON Wow, vilket
jättelyft! Nya Accent är
kanonbra. Spännande innehäll och supersnygg layout.
Det är bara att gratulera
redaktionen – och oss läsare!

PER TJÄRNSTRÖM Som
nybliven IOGT-NTO-medlem
(och inte före detta missbrukare) måste jag nästan
direkt klaga på det senaste
numret av Accent. En tidning
för nykterister bör väl inte
handla om sprit hela tiden?

Jag tror att det handlade
till 95 procent om alkohol i
reportagen. Finns det inget
trevligare att skriva om?
LENA GUSTAVSSON Skönt
format på tidningen, men jag
måste erkänna att utseende

är lite ”rött” (läs vänster).
Texten är för liten, jag kan
inte läsa den utan glasögon
längre (det är knappt jag
klarar med nuvarande glasögon). Det drar ner ett annars
gott betyg.

RESPONS
TYCK TILL! Skriv eller ring
till Accent och berätta vad
du tycker om något du läst
i tidningen. Mailadress är
accent@iogt.se, övriga
kontaktuppgifter ﬁnns på
sidan 5 i tidingen.
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I USA är var fjärde vuxen över 18 år nykterist. I Texas är fortfarande
42 av 254 counties helt torrlagda. Lars Åke Augustsson har tagit
pulsen på delstatens alkoholsituation, här ackompanjerad av JH
Engströms bilder från de amerikanska sydstaterna.

TEXT LARS ÅKE AUGUSTSSON FOTO JH ENGSTRÖM

eep Cleveland beautiful, behåll Cleveland vackert. Så
står det på papperskorgarna i denna sömniga stad,
med cirka åttatusen invånare, i östra Texas, där det
är trettio grader varmt i oktober. Och torrt, ännu
så länge.
– För tjugo år sen röstade vi för att förbjuda spritförsäljning, säger den väldige och vänlige pastor
Carl Williamson i Calvary Baptist Church. Men man kan dricka
alkohol i slutet sällskap. Och närmaste spritbutik utanför Cleveland är bara tre miles bort.
– Nu vill en del lokala affärsmän och politiker upphäva spritförbudet. Men de protestantiska kyrkorna har enats om att fortsätta
säga nej. Under mina 25 år som pastor har jag begravt 24 ungdoOCTUQOQOMQOOKVKVTCƂMQN[EMQTHÒTQTUCMCFGCXCNMQJQN
Den 7 november var det inte bara kongressval i hela USA, utan

B

också otaliga lokala val till olika förtroendeposter i delstater och
counties – ett county motsvarar närmast en kommun – och folkomröstningar i lokala frågor, bland dem förbudet i Cleveland.
I AMERIKANSKA TEVESERIER SER vi ofta hur folk går på krogen eller tar
en drink när de kommer hem från jobbet. Men amerikanarna
är betydligt nyktrare än vi européer. Enligt senaste sammanställningen från den statliga National Center for Health Statistics
utgjorde år 2003 nykteristerna (lifetime abstainers) 24,9 procent
av befolkningen över 18 år.
Många religiösa samfund i detta kyrksamma land är kritiska
mot alkohol. Calvary Baptist i Cleveland tillhör Southern Baptist
Convention, som med drygt 16 miljoner medlemmar är USAs
största protestantiska samfund. Vid sin senaste nationella samling i juni detta år uttalade 11 600 delegater sitt fortsatta totala
fördömande av ”tillverkning, marknadsföring, distribution och
konsumtion av alkoholhaltiga drycker”.
MARS 2007 ACCENT
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USAs alkoholförbud upphörde 1933. Men arton delstater ville
fortsatt hålla alkoholhanteringen fri från vinstintressen. Kontroll över distribution, ibland också delstatligt ägda butiker och
så vidare. I dessa stater har kontrollsystemen bestått – i en del av
dem för både vin och sprit, i andra enbart för sprit. (Se fotnot!)
Men dit hör inte Texas.
TRENDEN GÅR EMOT CARL Williamson och hans prästkolleger. 1975
var 87 av Texas 254 counties helt torrlagda, nu är de bara 42,
FGƃGUVCINGUDGHQNMCFGNCPFUD[IFUEQWPVKGU5GFCPJCT
lokala omröstningar hållits, och 82 procent av dem har resulterat
i upphävda förbud. Trenden är inte helt spontan. Bakom den ligger en lagändring år 2003 som har gjort det betydligt lättare att
driva fram folkomröstningar om spritförsäljning ska tillåtas. Det
viktiga opinionsarbetet bakom lagändringen gjordes i huvudsak
av Texas Restaurant Association, vars medlemmar omsätter 29
miljarder dollar om året.

20
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Men situationen är långtifrån laglös. På Texas Alcohol and
Beverage Commission, TABC, i Austin träffar jag informationsansvariga Carolyn Beck. Rummet har en sheriffstjärna och revolver
inom glas och ram på väggen.
s#XCPUVÀNNFCƂPPUGVVJWPFTCVCNJÀTRÁJWXWFMQPVQTGV
&GVƂPPUQEMUÁTGIKQPCNCMQPVQTOGPFGUQOWVGRÁHÀNVGVUGTVKNN
CVVNCICTQEJDGUVÀOOGNUGTGHVGTNGXUÀTEKTMCRGCEGQHƂEGTU
sDCTCFT[IVGPRGTEQWPV[&GƃGUVC6GZCUDQTXGVPQIKPVGQO
CVVXKƂPPU
En viktig del arbetet är att testa barägare och spritbutiker med
så kallade stings. Skicka in en minderårig – i USA måste man vara
21 för att få dricka på krogen – och en civil spanare, försedd med
dold kamera, som dokumenterar vad som händer om den minderåriga försöker köpa sprit, eller kolla om man serverar sprit
till redan berusade.
– Många av dryckesbranschens representanter kommer till
kommissionens möten som hålls varje månad och är öppna för

;\kepbkiXLJ8

allmänheten, våra relationer med alkoholintressena är goda,
säger Carolyn Beck. Texas har numera många vingårdar, och våra
myndigheter ger den verksamheten allt stöd. Spritproduktionen
är liten, mest känd är Tito’s Handmade Vodka härifrån Austin,
en bra produkt!
Austin är huvudstaden i Texas. Största staden är Houston - USAs
fjärde stad i storlek – och där ser man andra sidor av alkoholen.
STATISTIKEN SÄGER ATT VAR fjärde invånare i Houstonområdet (som
består av 13 counties, av vilka Harris med cirka 3, 7 miljoner
invånare är helt dominerande) berörs av någon form av drogproblem. Så ni borde egentligen ha en miljon klienter, frågar jag
på Houstons rådgivningsbyrå om alkohol och droger, Council on
Alcohol and Drugs.
– Själva utbredningen av Houston gör det svårt att överblicka
problemen, säger Mary Beck (inte släkt till Carolyn i Austin) och
Leonard Kincaid. Vår befolkning är i genomsnitt yngre än den

i städerna i norr, vi har
inte deras etablerade
heroin- och kokainkulturer och deras gängbildning. Å andra sidan
ligger vi nära mexikanska gränsen, det röks
mycket marijuana, och
mycket narkotika kommer in via Houston. Men
Trots pastorernas nej blev alkohol åter
störst är självklart alkotillåtet att sälja i Cleveland, Texas.
holen.
Byrån har cirka 130
anställda, hälften utspridda på sjukhus och vårdcentraler, skolor och ungdomshem. Man har relationer både med kyrkor och
andra trossamfund, och de som döms till vård i domstolar kan
skriva avtal med byrån. Svårt är att skapa kontakt med invandTCTITWRRGT CX HÒTUVC IGPGTCVKQPGP QEJ UÁFCPC ƂPPU OÁPIC K
denna snabbväxande stad.
– Fast pengar behöver vi – jämt! Regeln är att för varje dollar
som delstatens myndigheter bidrar med så får vi lika mycket av
federala medel. Men Texas ger så lite som möjligt, så en stor del
av vårt arbete går ut på att söka bidrag från privatpersoner, stiftelser, företag, säger Mary Beck och tillägger snabbt:
s/GPXKVCEMCTFGƂPKVKXVPGLVKNNCNNVUCOCTDGVGOGFCNMQJQNbranschen.
Blir det bättre eller sämre? Leonard och Mary vet bara att missbruket bland unga har sjunkit – även om den dåliga nyheten är
att man börjar tidigare. Debutåldern för alkohol är nu 13 år.
¨
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N LAS VEGAS Inför den gångna julen var
det inte nyanställningar eller beställningar
som stod överst på företagens önskelistor
– utan nyktra julfester. Den här trenden
beror på att ett 30-tal delstater i USA har
infört lagar som gör arbetsgivaren ansvarig om en berusad anställd orsakar olyckor.
Varje år dödas 16 885 personer i USA i alkoJQNTGNCVGTCFGVTCƂMQN[EMQT
Ett stort antal företag har tvingats betala
mångmiljonbelopp i skadestånd när personal har tagit bilen från festen och sedan
kraschat. Eftersom det här inte täcks av
försäkringen så kan en enda personalfest
få ett litet företag att gå i konkurs.
– Den mest drastiska metoden att begränsa det juridiska ansvaret är att ställa in personalfester, säger den anonyme advokaten
Dr Law i tidningen Miami Herald.
– Lika effektivt är att förbjuda alla alkoholhaltiga drycker. Många advokatbyråer
har börjat ge sina företagskunder listor på
hur de ska göra för att minska alkoholkonsumtionen på personalfester – och därmed
slippa bli stämda.
Råden handlar om allt från praktiska
detaljer som att anlita professionella bartenders och att hälla mindre i glasen till

TIPS SOM GÖR PERSONALFESTEN
NYKTRARE. Några av de råd som
myndigheter, organisationer, advokatbyråer och försäkringsbolag i USA ger för att
göra personalfester nyktrare.

att helt enkelt strunta i festen och ordna en
WVƃ[MVGNNGTGPNWPEJKUVÀNNGV$ÁFGRQNKVKker, myndigheter, företagarföreningar och
försäkringsbolag har också börjat kampanjer för att minska fylleriet på personal- och
julfester.
På några håll har man till och med en
särskild slogan: ”Mistletoe and martinis
don't mix well”, och det är väl bara att
hålla med om att mistel och martini inte
är en bra mix.
MIKAEL JÄGERBRAND
accent@iogt.se

USA Ungefär 70 % av företagen i USA
arrangerar personalfester där man serverar
alkohol. En enkät gjord bland 1 051 personer visade att 38 % någon gång hade varit
på en julfest där ingen alkohol serverades.
Undersökningen gjordes 2004 av företaget
Harris Interactive. Allt ﬂer företag arrangerar sina fester utanför sina egna lokaler.
Under 2006 hölls 77 % av personalfesterna i
hyrda lokaler. 58 % av alla företag håller sin
personalfest i andra veckan i december.

veland får jag e-post från Carl Williamson,
som berättar att man förlorade förbudsomröstningen med stor marginal. ”Jag är
besviken, men folket röstade, och vi får
följa deras beslut.”
Du måste lita till dig själv. Det är inställningen i Texas. Inte underligt att AnonyCarl Wiliamsson
OC#NMQJQNKUVGTƂPPUÒXGTJGNC*QWUVQP
Varje vecka äger ett par tusen möten rum, och mitt bästa minne
från Texas är från ett möte i kvarteret där jag bodde. Där fanns
faktiskt två AA-grupper, den ena var spanskspråkig, så jag gick
på den engelskspråkiga.
$CTDCTC UNWVCFG FTKEMC PÀT JGPPGU ECPEGTULWMC OQUVGT ƂEM
lösa ut henne hos polisen. Anne började gå på AA när de tog
barnen ifrån henne. Lorna brukade dricka på krogen när männen bjöd. Brian, ende mannen ikväll, talar om hur hans fru inte
kände igen honom när han slutade dricka. Efter mötet gick jag ut
KFGPXCTOCMXÀNNGP4GMNCOGPHÒTPÀTOCUVGURTKVDWVKMƃKOTCFG
i diset. Ändå var jag upplivad över att frigörelse är möjlig också
när staten struntar i dig. N
TIPS LÄS MER OM ALKOHOLEN I USA
HEMSIDOR Mer om respektive delstaters regler står att läsa på
hemsidorna för National Alcohol Beverage Control Association:
www.nabca.org. /Texas Alcoholic Beverage Commission:
www.tabc.state.tx.us/The Council on Alcohol and Drugs, Houston:
www.council-houston.org
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N Bjud in personalens respektive och kanske till och med barnen. Det gör att det dricks
mindre.
N Hyr in särskilda observatörer vars enda
uppgift är att se till att gästerna inte dricker för
mycket.
N Inrätta en garderob där alla gäster lämnar
in sina ytterkläder och bilnycklar. Är gästen för
berusad får denne inte hämta ut sina bilnycklar.
N Hyr in en utomstående bartender. Det är
svårare för en anställd att neka en kollega ﬂer
drinkar.
N Låt gästerna bara beställa en drink i taget.

FAKTA ALKOHOL OCH PERSONALFESTER

¨NÅGON VECKA EFTER FOLKOMRÖSTNINGEN i Cle-
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N Förklara redan på inbjudan att det är emot
företagets policy att dricka för mycket alkohol.

N Ta betalt för all alkohol (absolut ingen
”öppen bar”). Inför eventuellt biljetter men dela
bara ut 1-2 per anställd.
N Håll gästerna sysselsatta med lekar, tävlingar och andra aktiviteter.
N Erbjud många olika alkoholfria drycker och
drinkar.
N Servera inte alkohol vid bordet. Alla ska
vara tvungna att beställa från bartendern.
N Maten ska inte vara salt, söt eller för fet
eftersom det gör gästerna törstiga. Maten ska i
stället innehålla mycket protein och stärkelse.
N Sluta servera alkohol minst en timme innan
festen är över. Avsluta i stället med kaffe, juice

<ejg`cciXbmXiXm@F>KLJ8
IOGT Det är knappast nykterhetsrörelsens förtjänst att 25
procent av USAs befolkning är
nykterister. IOGT USA har inte
mer än 470 medlemmar.
Ändå var det i USA som IOGT
bildades. Det var 1851 som
Independent Order of Good
Templars startade i Syracuse i
delstaten New York. IOGT var då
ett ordenssällskap som krävde
helnykterhet av sina medlemmar. Alla var välkomna som
medlemmar oavsett klass, ras,
kön, politisk eller religiös åskådning, något som på den tiden
var mycket radikalt. Men IOGT
ville inte vara ett litet exklusivt
sällskap, utan en världsomspännande massrörelse.
Snart nog spred sig rörelsen
till Europa via England. Till Sverige kom IOGT 1879. Idag har
IOGT International medlemsor-

ganisationer
i ett 50-tal
länder.
IOGT
USA ordnar
i första
hand sociala sammankomster
för både vuxna, ungdomar och
barn. Organisationen äger tre
parker där man varje år arrangerar läger för barn i åldrarna 5-14
år. IOGT ger också ut ett nyhetsbrev, National Good Templar.
Nationell president är Ginny
Wortman och sekreterare Linda
Berthelson. Kontoret ligger i
Minneapolis.
Information om IOGT USA
ﬁnns på hemsidan www.iogt.us.
Det går att kontakta organisationen via e-post iogtus@frontiernet.net eller brev till IOGT USA,
P O Box 202238, Minneapolis, MN
55420-2238, USA.
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Vin&Sprit ska säljas ut aviserar regeringen. Men nykterhetsrörelsen står delad i frågan.
Bra säger IOGT-NTO. Dåligt
säger UNF.
N VIN&SPRIT Tidigare i år meddelade regeringen att Vin & Sprit står på listan över
statliga företag som kommer att säljas ut
de närmaste åren. Är det bra eller dåligt
ur ett alkoholpolitiskt perspektiv? UNF,
Ungdomens Nykterhetsförbund, och IOGTNTO har kommit till olika slutsatser.
I en debattartikel i Aftonbladet den 17
januari gick Robert Damberg, förbundsordförande i UNF, ut och argumenterade
för att staten borde behålla Vin & Sprit och
”inta en aktiv ägarroll och göra Vin & Sprit
till ett föredöme på marknaden”. Samtidigt uttalade sig IOGT-NTOs förbundsordförande Sven-Olov Carlsson, och hans budskap var det rakt motsatta: det är bra att
staten säljer. Hur kan två organisationer
med samma grundsatser och syften dra så
olika slutsatser?
– Ingenting blir bättre av att staten säljer
Vin & Sprit, säger Robert Damberg. Tvärtom, om man säljer till en av de stora aktörerna på marknaden kommer det bara att
bli ännu värre. De skulle verkligen utnyttja
varumärket Absolut Vodka till max.
Även om Robert Damberg vill att staten
ska behålla Vin & Sprit är han långt från
nöjd med dagens situation.
– Som Vin & Sprit är idag är det naturligtvis inte bra. De marknadsför sig stenhårt
i utvecklingsländer och bryter mot sina
egna etiska regler. Men eftersom det är ett
statligt företag skulle man kunna ta bort
kravet på vinstmaximering och använda
Vin & Sprit som en
ansvarsfull förebild.

Vad kommer att hända med Vin & Sprit och Absolut Vodka?

Fc`bXj`bk\i
fdMJ$]iXdk`[
och koncentrera sig på att begränsa tillgången på och marknadsföringen av alkohol. Att Vin & Sprit säljer Absolut vodka i

¾;\kifcdgc`^kXkkjm\ejbXjkXk\eÓeej

SVEN-OLOVCARLSSON TYCKER
ATT kärnfrågan

FOTO: MIKAEL LJUNG
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RTQDNGOGVƃ[VVCUÒXGTVKNNGPCPPCPCMVÒT
en som svenska staten inte har någon som
helst kontroll över, men ser ändå ingen
annan väg.
– Det är klart att det bästa vore att lägga
ner, men det är nog inte framkomligt inom
rimlig tid. Det är inte en statlig uppgift att
producera och sälja alkohol, vi borde fokusera på att begränsa skadorna. Men det är
klart att man måste vara noggrann med
hur man avvecklar det statliga intresset
och inte bara sälja ut till första bästa.

delvis är
en annan: staten borde
SVEN-OLOV CARLSSON
inte 'vara en aktör på
alkoholmarknaden samtidigt som man age- utvecklingsländer i Asien kan omöjligen
rar domare och sätter upp spelreglerna.
ligga i statens intresse.
s&GVÀTQNÀORNKIVCVVUXGPUMCUVCVGPƂPPU
Sven-Olov Carlsson håller med om att
på en internationell marknad där syftet är en försäljning på sätt och vis innebär att
att kränga så mycket alkohol som möjligt,
säger Sven-Olov Carlsson. Man marknadsFAKTA VIN&SPRIT
för Absolut vodka aggressivt runt om i
VINSTMASKIN Vin & Sprit
vodka ökade med sju procent
världen samtidigt som man ägnar sig åt att
är ett statligt företag vars
till 89 miljoner liter.
begränsa drickandet och marknadsföring
största försäljningsframgång
Vin & Sprit kritiseras
för alkohol här i Sverige.
är Absolut Vodka. Förra året
ofta för att bryta mot sina
Förra året sålde Vin & Sprit 89 miljoner
sålde man alkohol för totalt
egna etiska regler när man
liter Absolut vodka runt om i världen, en
10,3 miljarder kronor och
marknadsför Absolut runt
ökning med sju procent jämfört med 2005.
genererade därmed en vinst
om i världen. I reglerna står
+UVCVGPUÀICTFKTGMVKXƂPPUKPICUQOJGNUV
på 1,6 miljarder kronor.
bland annat att man inte ska
alkoholpolitiska hänsynstaganden.
Försäljningen av Absolut
marknadsföra med hjälp av
– Det är stötande att staten äger denna
alkoholbjässe. I stället borde man välja väg

PIERRE ANDERSSON
pierre.andersson@iogt.se

sex, samtidigt som företaget annonserar i Playboy
och annonserar på temat
”Absolut Herbertstrasse”.
Herbertstrasse är en gata i
Hamburg känd för sin sexhandel.
Regeringen har aviserat att
man avser sälja Vin & Sprit.
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Genom att skriva den här
artikeln gör Accent reklam för
Norrlands Guld. Vilket förstås
var Spendrups avsikt med sin
långﬁlmsbluff .
N FILMBLUFFEN Biografen Park i centrala
Stockholm, den 22 januari i år. Premiär för
ƂNOGPq$CMQO5PCTVÀTFGVNÒTFCIKIGPq
Kön ringlar sig lång ut på Sturegatan, det
är bitigt kallt i luften. Alla som står här och
fryser är förmodligen lika blåsta som jag –
5RGPFTWRUƂNODNWHHÀTGVVHCMVWOPWPÀT
det är dags för premiär. För någon riktig
NÁPIƂNOÀTFGVWRRGPDCTNKIGPKPVGHTÁICP
om, utan bara en fräck reklamkupp.
Inbjudan andades glamgala och fest,
men inne i biofoajén bjuds det bara på öl
och chips av grabbar i töntig Norrlandsuniform, det vill säga skjorta, jeans och keps.
Några kändisfotografer trampar uttråkade invid entrén och knäpper lite bilder
på smilande B-kändisar som åtminstone
jag inte har någon aning om vilka de är.
Förutom Pontus Gårdinger och Henrik
5EJ[HHGTVFÁ/GPFGÀTLWOGFKƂNOGPUÁ
de räknas kanske inte.

Accent reporter Maria Zaitzewsky lurades av
Spendrups långﬁlmsbluff. MONTAGE:EUDARDO MUTIS

RTQFWMVKQPq OGF O[EMGV JWOQT XÀTOG
och spänning. Men när jag ville veta mer
om handlingen berättade han bara att
slutet innehöll en överraskning. Däremot
framhöll han gång på gång att detta inte
handlar om reklam för öl, utan om reklam
för en varm känsla, skoj och umgänge i
manlig gemenskap,.
– Vi gör reklam för vår religion, som går
ut på att man ska vara sig själv och må bra
VKNNUCOOCPUOGFCPFTC&GVÀTLWFGVƂNmen handlar om, inte öl!
När jag påpekar att Spendrups huvuduppgift är att sälja öl, svajar Öström lite på
rösten.
– Okej, visst vill vi sälja öl. Men det är
bara alkoholfri öl i så fall, det är bara den
UQOU[PUKƂNOGP8KXKNNVCCPUXCTQEJHÁ
folk att dricka måttligt.
Jag ifrågasätter hans resonemang; vadå
alkoholfritt? Det är väl vanlig folköl och
starköl man vill sälja?
– Alltså, vi säljer ju en känsla och en livsUVKN+PVGÒN1EJƂNOGPÀTJGNVQEJJÁNNGVGP
konstnärlig produkt. Det här är konst och
entertainment. Alla som har varit med har
haft jättekul!

För det är väl knappast slutproduktens
kvalité som är grejen, utan det hajpade
snacket innan, tidningsartiklarna i kvällsRTGUUGPQO5RGPFTWRUP[CNÁPIƂNOT[Mtena om hur mycket det hela kostade (63
miljoner), Spendrups hemlighetsmakeri SÅ HÄR SA CAROLINE Ekman, informationschef
kring hur mycket man pytsat in, oanträff- RÁ5RGPFTWRUQONÁPIƂNOGP
HALV SJU DRAR RULLEN igång, en trist soppa
– Det här handlar om en ny produkt där
bara skådespelare och allmänt luddiga svar
QOGPNÁPIƂNOUQOCNFTKIDNGXILQTFQEJ QO XCF ƂNOGP GIGPVNKIGP JCPFNCFG QO gränsen mellan reklam och underhållning
spelet bakom. Mest är det
håller på att suddas ut. I framtiden komHenrik Schyffert som syns i
mer vi att kunna välja bort reklamen i TV,
bild. Han sitter lojt i en stol
varumärken måste då hitta andra vägar
på ett fält i Norrland och
HÒTCVVUMCRCKPVTGUUG#VVIÒTCGPURGNƂNO
berättar om varför det inte
kring ett varumärke är nytt och ett bra
DNGXPÁIQPƂNO(ÒTPÀTJCP
sätt att nå människor. Men öldrickandet är
CAROLINE EKMAN, INFORMATIONSCHEF PÅ SPENDRUPS
väl kom upp till Norrland så
KPIGPUVQTITGLKFGPJÀTƂNOGP8CFXKXKNN
insåg han hur viktigt det är bara vara sig Jag borde kanske ha begripit att allt var berätta om är Ingemar och hans kompisar
själv, ta det lugnt och njuta av livet. Mellan en bluff, för redan när jag började nysta i och den sköna livsstil som de har. Om konklippen med Henrik, beskriver Pontus Går- detta i höstas insåg jag snart att det skulle sumenterna sedan väljer att köpa öl efter
FKPIGTFGVQDGƂPVNKICCTDGVGVOGFƂNOGP bli knepigt.
CVVJCUGVVƂNOGPÀTFGVWRRVKNNFGO/GP
HQNM HTÁP 5RGPFTWRU WVVCNCT UKI K qFQMWJag ville medverka vid en inspelning och vi hoppas såklart att de då väljer Norrlands
OGPVÀTCq MNKRR QO FGP JÀT URÀPPCPFG ƂEM UXCTGV CVV PGL KPIC LQWTPCNKUVGT 2Á Guld.
produktionen, som man, trots alla missar, hemsidan kunde man anmäla sig att vara
Produktionsledningen hade alltså sagt
är nöjd med. Alkoholfria ölburkar dyker med som statist och kanske rent av få en sitt och jag var fortfarande fast övertyupp i bild lite här och där.
riktig roll. Men när jag var inne och kol- ICF QO CVV GP UGTKÒU ƂNORTQFWMVKQP XCT
-WN! 0À 5PCTCTG GVV CPVKMNKOCZ 2Á ƂN- lade så var chansen redan förbi. Castingen på gång. För inte kunde väl Caroline och
mens hemsida puffades det för en häftig var klar.
Stefan ljuga mig rakt upp i örat? (Vilket
NÁPIƂNOOGPCXFGPDKFFGFGVDCTCGPUMGX
,CI ƂEM FQEM KPVGTXLWC GP GPVWUKCUVKUM de gjorde såklart, för att inte berätta santumme. Vilket naturligtvis alla inblandade Stefan Öström, Spendrups reklamkonsult, ning är väl inte samma sak som att ljuga.)
visste om från början.
UQOVCNCFGQOƂNOGPUQOGPq*QNN[YQQF- Likväl var jag intresserad av att intervjua

¾;\k_i_Xe[cXifd\eepgif[lbk
[i^iej\ed\ccXei\bcXdfZ_
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Henrik Schyffert och Pontus Gårdinger, "manusförfattare" och "regissör" i Spendrups "långﬁlm" "Snart är det lördag igen".

FGUQOOGFXGTMCFGKƂNOGP(ÒTXCFƂEM
JWOQTIWTWP5EJ[HHGTV CVV XKNLC ƂIWTGTCK
GPNÁPIƂNOQOÒN!
Jag skrev och ringde för att få kontakt
med Gårdinger och Schyffert. Fick halva
löften från Spendrups som sedan togs tillDCMC6LCVCFGKIGPQEJƂEMVKNNUNWVPQDDGP
helt. Sökte killarna via andra kanaler, men
de ringde aldrig tillbaka. Jag började ana
ugglor i mossen, men avskrev det hela som
otur i arbetet.
,CI RTCVCFG XKFCTG OGF ƂNOXGVCTG UQO
funderade på om detta kanske inte var en
bluff, att det helt enkelt inte fanns någon
ƂNO QEJ CVV URGMWNCVKQPGTPC NKMUQO XCT
hela grejen.
Och visst, det kunde faktiskt förklara
XCTHÒTECUVKPIGPXCTqHÀTFKIqTGFCPKUGRtember, varför ingen som medverkat i
ƂNOGPIKEMCVVPÁQEJXCTHÒTJCPFNKPIGP
aldrig blev mer konkret än några actionscener, som av en händelse fanns utlagda
på hemsidan.
ju bevisligen till slut, dock
inte av den sort som aviserats. Om produktionen nu verkligen kostat 63 miljoner så
är det pengar rätt i sjön. Men den siffran
kanske också är en del av bluffen?
Så här skrev Claes de Faire i tidningen
4GUWOÅ PT  qeLCI XGV KPVG JWT LCI UMC

EN FILM BLEV DET

skriva för att Henrik Schyffert ska fatta
CVV FGV JCP JCT ILQTV K RTQLGMVGV q$CMQO
5PCTVÀTFGVNÒTFCIKIGPqKPVGDCTCÀTLÀXligt pinsamt utan skadligt för varumärket
0QTTNCPFU)WNFq
Spendrups håller naturligtvis inte med.
Och näppeligen Schyffert heller, som
qOKUUN[EMCPFGVq VKNN VTQVU HÒTOQFNKIGP
kammade hem storkovan.
2QPVWU)ÁTFKPIGTƂNOGPUUVLÀTPCUQO
en vecka efter premiären äntligen ringer
upp mig, säger att han är jättestolt över att
ha medverkat i en sådan här nytänkande
och spännande reklamproduktion. Några
betänkligheter inför att medverka till att
folk dricker alkohol har han inte.
– Nej, jag gillar ju öl själv, så jag har inga
problem med det.
Micael Dalén, marknadsföringsexpert

FOTO: SPENDRUPS

på Handelshögskolan, menar att den här
typen av reklamkupper kommer vi troligen att få se mer av i framtiden.
– Det blir allt svårare att nå ut med traditionell reklam, man måste hitta på något
P[VVQEJFÁÀTƂNOGVVUÀVV+FGVJÀTHCNNGV
tror jag att man snarare vill befästa varumärket än själva ölen.
Kanske är det så. Men till syvende og
sist handlar det naturligtvis främst om att
kränga ännu mera öl. Spendrups har denna
gång valt att bluffa pressen, inklusive mig,
QEJFÀTGHVGTURQVVCWVGPVTÒVVTGMNCOƂNO
som man numera kan ladda ner från hemUKFCPQOGPÒNUQOKPVGGPUƂPPUCVVMÒRC
i butikerna. För är det någon som har sett
alkoholfri Norrlands Guld på riktigt?
MARIA ZAITZEWSKY
maria.zaitzewsky@iogt.se

FAKTA ALKOHOLREKLAM
ANNONSERING Vinannonseringen har ökat med 1 435
procent sedan avregleringen
2003 och medieinvesteringar
på 154 miljoner har gjorts.
Under samma period har
försäljningen av vin ökat med
14 miljoner liter.

Mellan 2002 och 2003
ökade annonseringen från 9
till 32 miljoner kronor brutto.
Vin&Sprit tredubblade
sin medieinvestering under
samma år, från 1 till 3 miljoner. 2006 var siffran 30 miljoner kronor.

Spendrups vill av konkurrensskäl inte uppge hur
mycket pengar man satsar på
reklam, men säger att siffran
63 miljoner för Norrlands
Guld-ﬁlmen är ordentligt
överdriven.
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Mocktails
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De kan vara gula, blå, gräddiga eller syrliga. De
syns och de har attityd. De kallas mocktails.
I Bombay är nollprocentarna ett självklart inslag
i det pulserande nattlivet.
En mocktail

TEXT EWA JACOBSSON FOTO CHRISTINA SJÖGREN

B

ombay sover aldrig. Staden är i ständig förvandling och är snarare ett mentalt tillstånd.
Glamouren och pulsen på stadens hetaste
vattenhål är förföriska. Där är det inte fest
att sippa på cola eller juice utan det ska hellre
vara lite glamourösare drycker i glasen – en
”mock” cocktail matchar den uppklädda natten

mycket bättre.
Nära havet i uptown Bombay – där det bästa nattlivet är – kindpussas det familjärt. Ett fyrverkeri av fotoblixtar går av i entrén
PÀT UVCOOKUCT QEJ MÀPFKUCT MQOOGT HÒT CVV ƂTC 4GUVQDCTGP
1NKXGƂTCTUGZÁTUHGUV$WHHÅPÀTWRRFWMCFOGFOGFGNJCXUOCV
och arabiska sötsaker. Bandet spelar jazz på gården, men inne i
den helvita lokalen är det internationella hits i högtalarna.
Maggie sippar på en gul skapelse i soffan tillsammans med
pojkvännen Lucky. Hon håller i glaset så att hennes välmanikyrerade röda naglar framträder tydligt. Maggie är van att synas,
blixtarna är hennes vardag. Hon är fotomodell från Ukraina,
men bor mest i Korea och Indien. Hon suger länge på den solgula
drinken.
– Jag tycker inte om läsk, jag gillar mocktails. De smakar bra
och ser ut som cocktails, så då är det är ingen annan som bryr sig
om vad jag dricker.
Hennes jobb kräver mycket och ögonen blir levande när hon
berättar om omslagsjobbet hon gjorde alldeles nyligen för indiska Elle. De långa tuffa dagarna med jobbet som ändå låter henne
göra kul saker på fritiden – som idag.
Hon berättar engagerat om bartendern som gjorde en Margarita till henne, men den var för stark. Då gjorde han den virgin
– utan alkohol – och den var såå god. Och snygg! Maggie gestikulerar stort när hon berättar.
– Sedan dess dricker jag alltid mocktails på krogen. Jag dricker inte alkohol överhuvudtaget. Hemma i Ukraina dricker alla
– decilitervis!, säger hon och ansiktet får en mimik som får människor intill oss att förvånat titta till.
KETAN THAKKAR ÄR BARCHEF på Olive och konstaterar att för tio år
sedan gick man ut för att umgås och ta en drink. Kvällarna såg
likadana ut. Nu vill folk ha mer omväxling, därför har de ofta
olika events som bruncher, klädmarknad och temakvällar. Även
mocktails förändras och de har nu en egen självklar avdelning
i drinklistan. 15-20 procent av drinkarna som Ketan och hans
kollegor skakar ihop är mocktails. Peach Fizzler är den populäraste mocktailen just nu. En annan klassiker är Olive Colada som
är deras alkoholfria variant av Pina Colada - en krämig gräddig
sötsak garnerad med en ananasskiva. Sött går hem, för syrligt
funkar inte.
Ju senare det blir desto mer skruvas musiken upp, det sponVCPFCPUCUQEJVGORQVÒMCTPÀTFGPUGPCUVGƂNOOWUKMGPHTÁP
Bollywood pumpas ut.
Olives ägare A D Singh berättar att juicebaserade alkoholfria
drinkar börjar bli mer populära, spritdrinkar tappar och vin blir

populärare. På Olives systerkrogar i metropolerna Bangalore och
Delhi är mocktaildrickandet större och mocktaildrinklistan därför ännu längre.
– Människor älskar en vacker drink, säger mannen med det
stora leendet och enorma solglasögonen.
Det är fullt av folk i den långa smala baren. Längst bort visar
musikvideos på en ultrastor platt tv-skärm. Mohammed Azharuddin viftar på bartendern som ständigt står och skakar ihop något.
Han är före detta cricketkapten för det indiska cricketlaget och
säger att han aldrig druckit alkohol.
– Som muslim och sportmänniska håller jag mig helst till färska
juicer. De gör sina favoritmocktails till mig, jag vet aldrig vad det
är, säger han och tittar på bartendern och blinkar. Tranbärsjuice
i drinken är gott, säger han och sippar på sin specialbrygd, mmm
lime – ännu bättre. Jo, mangojuice fortsätter han och ger ifrån

Bartendern blandar i ordning en mocktail.
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Discjockeybåset rör sig svävande uppåt från det ena dansgolvet till den dansande folkmassan på andra våningen. Hawaiian
Shack är nästan motsatsen till sobra Olive eller coola Zenzi–
drinkutbudet lite mer raka rör och det är rökigt och röjigt. ÅttioVCNUTQEMKIVQEJÒNRÁDQVVGPXÁPKPIGPGNNGTJGVCUVGƂNOOWUKMGP
om man leviterar till de andra våningarna. Det dricks mycket öl
och spritdrinkar här, men stället har en så familjär och avslappPCFUVÀOPKPICVVHQNMDNKTJÒICÀXGPRÁGPƃCUMCOKPGTCNXCVVGP
Hawaiian mocktail är deras egen skapelse med ananas, mango
och apelsinjuice. Här är mocktails en tjejföreteelse – men populär sådan, säger den hawaiiskjortklädda servitören och försöker
komma fram bland dem som dansar mellan borden och framför
baren.
Det händer att Sameera Baig går hit om hon får tid över. Hon
har precis börjat studera på en skådespelarskola och är passionerad över sina möjligheter. Hon har bland annat varit tv-värdinna,
modell och dansat för MTV.
– Jag älskar att dansa säger hon och rör på höfterna. Jag vill
dansa och prata när jag är ute. Jag tycker inte om att dricka sprit,
jag känner mig illamående. Det blir mest apelsinjuice. Jo, och
så gillar jag vattenmelonbaserade mocktails. Hon ler med hela
kroppen.
Att agera, spela ut känslor och att dansa – det är drömmarna
som hon förverkligar.
– Om du är säker på dig själv så kan du gå långt i livet, säger hon
och hela hon menar det.

Stämningen är hög i Bombays nattliv.

sig ett smackande ljud. Mango, när det är säsong är det en sådan
läckerhet.
På Zenzi innehåller drinklistan en crossover av smaker där
asiatiskt smälter ihop med västerländskt. Loungen och den långa
baren börjar fyllas på, trots att det bara är måndagskväll. Ett killgäng i ett hörn ser ut att komma direkt från kontoret. Högklackat, sandaler och gympaskor trivs med varandra. Några väninnor
dricker färgstarka törstsläckare med dubbla sugrör. Musiken
från Buddha Bar sipprar ut så där lagom för att det fortfarande
ska vara pratvänligt.
$CTEJGHGP ,QJGN 8KGICU DGTÀVVCT CVV VTGPFGP ÀT CVV WRRƂPPC
de gamla klassikerna på nytt. Man experimenterar med icke
konventionella ingredienser: basilika har fått ersätta mynta, i
MTÀOKIC/CPIQ$NKUUƂPPUFGVEJQMNCFUÁUQEJKFGTCUOCTVKPKvarianter tillsätts syltad ingefära eller wasabi. Kanel ger en spännande smak till Zenzi Punch där ananas, mango och äpplejuice
får trivas med lite grädde och en gnutta grenadine.

CHAMPAGNEDRINKARNA GÅR ÅT FORTARE än vad de stressade bartendrarna kan göra dem. En otålig man med solglasögon rycker åt sig
GPƃCUMCQEJUGTXGTCTUKIULÀNX$KMTCO5CNWLCQEJJCPUƃKEMXÀP
skippar societetsminglet vid baren och sätter sig vid ett av de
långa mörka borden på den japanske krogen Tetsuma. GlasvägICTUMKNLGTCXCXFGNPKPICTPCQEJGP$WFFJCƂIWTXCMVCTÒXGTXCVtendammen med rosa lotusblommor. Det är lugnare här än på
medlemsnattklubben Privé vägg i vägg, eller gatorna utanför
med tiggare, prostitution och kommers.
Bikram dricker gärna en cola eller iskall färskpressad lime
med sodavatten. Här gör bartendern sin egen mocktailspecialare
och muddlar ihop lime och äppleklyftor med myntablad och toppar med sodavatten, tranbärs- och äpplejuice. Skakar med is och
silar– voilá. Innan drinken är uppdrucken har skvallerfotografen
förevigat ögonblicket och Bikram kommer synas i pressen.
I sin ungdom var Bikram professionell tennisspelare, sedan
OQFGNNQEJPWUMÁFGURGNCTGKXÀTNFGPUUVÒTUVCƂNOKPFWUVTKs$QNlywood. ”Hård träning hela livet”, säger han. Han har varken
smakat alkohol eller cigaretter. ”Det håller inte”.
(ÒTCVVHÁƃGTTQNNGTOÁUVGJCPU[PCUOGT*CPUÀIGTCVVMCTriären gick för långsamt och han ville göra något på egen hand
– en fotobok om skådespelares inspirationskällor – som äntligen
börjar bli klar.
– Jag föredrar att vara regissören av mitt liv och ha kontroll
över mitt öde. N

– Jag vet att jag har potentialen att bli en stor skådespelerska, säger Sameera Baig, 23 år.
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Bikram Saluja tar igen sig när han inte bygger på
sitt personliga varumärke och minglar i Bombaynatten.
En mocktail till på gång...
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En brunch med Bombays kändisar. Här är mocktailen en självklar ingrediens Med en mocktail i handen
är det enklast att mingla tycker fotomodellen Maggie. Här på omslaget till modetidningen ELLE.

Gör din egen Mocktail
MOCKTAIL ÄR EN COCKTAIL UTAN ALKOHOL. SERVERAS I VACKRA GLAS MED DEKORATIONER.

Mango Bliss

Peach Fizzler

20 cl mango pulp (ﬁnns på burk i indiska butiker))
3 cl chokladsås, Ohoj-sås eller liknande
2 cl grädde
En skvätt apelsinjuice efter smak.

9 cl peach and apricot crush, tex. Monin apricot och
peach syrup
12 cl apelsinjuice
2 cl lime (pressa ungefär en halv lime)
En aning sodavatten efter smak

Mät upp och skaka ingredienserna i en shaker tillsammans med krossad is.
Häll upp i ett stort martiniglas och dekorera med
några myntablad.

Zenzi Punch

Blanda ingredienserna med ﬁnkrossad is. Toppa med
lite sodavatten. Kanten på glaset kan gnidas in med
citron och doppas i salt för en spännande smakkontrast och dekoration. Dekorera med en apelsin- eller
citronskiva.
På www.tasteline.com/alkoholfritt ﬁnns ﬂer recept.

15 cl mangojuice
15 cl ananasjuice
15 cl äpplejuice
3 cl grädde
En nypa kanel.
2 cl grenadine
Skaka allt utom grenadinen tillsammans med is. Finkrossa is till snö. Placera snön i ett högt glas och häll
över drinken. Toppa med grenadine och dekorera med
ett twistat citronskal.

TIPS VATTENHÅL I BOMBAY
ZENZI 183, Waterﬁeld Road, Bandra (W),
OLIVE BAR & KITCHEN, 14, Union Park, Khar (W)
HAWAIIAN SHACK, 339, 16th Road, Bandra(W)
TETSUMA 41/44, Dr Minoo Desai Marg, Colaba
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Missbrukare dras till vissa yrken.
Till yrken där man syns och hörs.
Skådespelare är ett sådant. Det
vet Göran Stangertz. Efter många
års missbruk vände han för 15 år
sedan ﬂaskan ryggen.

JkXe^\ikq

¾Starka roller
lockar till scenen½


AV SVEN ROSELL FOTO ERIK MÅRTENSSON

QNNGPUQORGFQƂNGP4C[KFTCOCVBlackbirdXCTQGOQVUVÁPFNKI &GP ƂEM )ÒTCP 5VCPIGTV\ VGCVGTEJGH QEJ
MQPUVPÀTNKI NGFCTG RÁ 5VCFUVGCVGTP K *GNUKPIDQTI CVV
ÁVGTXÀPFCVKNNUEGPGPGHVGTPÀTOCTGUGZÁTUHTÁPXCTQ
s2LÀUGPÀTUÁQGTJÒTVDTCUMTKXGP/CPDCTCXÀPFGT
DNCF JGNC VKFGP 0ÀUVC UKFC PÀUVC UKFC UÀIGT )ÒTCP
5VCPIGTV\QEJIÒTDNÀFFGTTÒTGNUGTOGFJCPFGP
BlackbirdUMTKXGPCXFGPUMQVUMGFTCOCVKMGTP&CXKF
*CTTQYGTJCPFNCTQOOÒVGVOGNNCPIÀTPKPIUOCPPGP
RGFQƂNGP4C[QEJDTQVVUQHHTGV7PC*QPXCTVQNXÁTPÀTÒXGTITGRRGP DGIKEMU PW ÀT JQP  4C[ JCT D[VV PCOP OGP 7PC URÁTCTWRRJQPQO*QPMNKXGTKPRÁ4C[UCTDGVURNCVUFÀTFGVDNKTGP
QOUMCMCPFGWRRIÒTGNUGKNWPEJTWOOGV
PVNKIGPHÁT7PCHÒTCNNVKFOÀTMVCXÒXGTITGRRGPKDCTPFQOGP
VKNNHÀNNGCVVUVÀNNCUKPCHTÁIQTVKNNIÀTPKPIUOCPPGP*CPXÀTLGTUKI
VKNNGPDÒTLCPOGPJQPNGFGTJQPQOQDÒPJÒTNKIGPVKNNDCMCVKNN
FGVHÒTƃWVPCQEJHTCOVXKPICTGPNCFFCFWRRIÒTGNUG&GVÀTQHHTGV
HCPVCUVKUMVURGNCVCX#PPC$LÒTMUQOÀTFTKXCPFG*QPVXKPICT
JQPQOCVVMQPHTQPVGTCUKPCHÒTPGMGNUGTUKPQPFUMCQEJUKPÁVTÁ
VKNNDCTP$ÁFCIÒTTGUCPVKNNVKFGPHÒTÒXGTITGRRGPVKNNUCOOCPU
7RRIÒTGNUGPDNKTRÁUÁXKUPÁIQVCXGPOGFNKPIGHVGTGVVHTWMVCPUXÀTVDTQVV
)ÒTCP5VCPIGTV\URGNCTGPHÒTÒXCTGUQOKPVGDCTCÀTGVVOQPUVGTTCMVCX/GFUKPCVKEUCIITGUUKQPGTQEJUKPTÀFUNCDNKTJCPGP
UCOOCPUCVVRGTUQP7PCUMCNCTCXJCPUHÒTPGMGNUGTQEJVXKPICT
HTCOFGOVKNNDGUMÁFCPFG
s&GVƂPPUGVVUWIGHVGTFGPJÀTV[RGPCXGOQVKQPGNNCWRRNGXGNUGT1EJRÁVGCVGTPMCPXKIGUÁFCPCWRRNGXGNUGTKPWGV
0[UMTKXPCBlackbirdICXUHÒTUVRÁ'NXGTMGVK5VQEMJQNOQEJFÀTGHVGT RÁ 5VCFUVGCVGTP K *GNUKPIDQTI 6GOCMXÀNNCT MQRRNCFG VKNN
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RLÀUGPJCTCTTCPIGTCVUFÀTDNCPFCPPCVHCOKNLGTÁFIKXPKPIGPQEJ
ÁMNCICTO[PFKIJGVGPOGFXGTMCV
2LÀUGPAlkohåletÀTGVVCPPCVCX)ÒTCP5VCPIGTV\GPICIGOCPIRÁ
UGPCTGVKF&GPJCPFNCTQOGNXCÁTKIC0KEMCPJGPPGUNKNNCU[UVGT
QEJFGTCUCNMQJQNKUGTCFGOCOOC0KEMCPUGTVKNNCVVDGUXÀTNKIC
NKNNCU[UVGTPMQOOGTKXÀIKVKFVKNNUMQNCP0KEMCPVCTJCPFQO
OCOOCPPÀTJQPÀTHWNNVQTMCTWRRJGPPGUUR[QTQEJNLWIGTHÒT
CVVKPIGPUMCHÁXGVC0KEMCPDÀTRÁGPMQPUVCPVQTQ1TQPMÀPPU
UQOGVVUXCTVJÁNKOCIGPGVVCNMQJÁN
Alkohålet XÀPFGTUKIVKNNDCTPRÁOGNNCPUVCFKGVQEJCNNUMQNRGTUQPCN#XUKMVGPOGFRLÀUGPÀTCVVÒMCUMQNCPUHÒTOÁICCVVOÒVCQEJ
UGDCTPUQONGXGTPÀTCOKUUDTWM
s&GVÀTGVVXÀUGPVNKIVÀOPGUQOTÁFG#NMQJQNGPUMCRCTUÁQVTQNKIVO[EMGVGNÀPFG(TÀOUVHÒTFGCPJÒTKIC1OXKDCTCMCPTÀFFC
GVVGPFCDCTPUÁÀTFGVXÀTVCNNVCTDGVGWPFGTUVT[MGT)ÒTCP
#MVWGNNÀTNKMCUÁLinje LustaOGF*GNGPC$GTIUVTÒOKTQNNGPUQO
$NCPEJG &WDQKU )ÒTCP UVÁT HÒT TGIKP XGP K FGPPC MNCUUKMGT
URGNCTURTKVGPGPEGPVTCNTQNN.KMUQOBlackbirdDÒTLCTLinje LustaK
5VQEMJQNOQEJƃ[VVCTFÀTGHVGTKUNWVGVCXOCTUVKNN*GNUKPIDQTI
CVV)ÒTCPCTDGVCVOGFOÁPICRLÀUGTFÀT
O[EMGVMTGVUCTMTKPICNMQJQNOKUUDTWM5QOVQPÁTKPIFTCEMJCP
O[EMGVNGXFGTÒXCTGWVUCVVGUKIULÀNXQEJCPFTCHÒTHCTC5RTKVGP
ILQTFGJQPQOUVQTQEJUVCTM5LÀNXHÒTVTQGPFGHCPPUCVVMÒRCRÁ
ƃCUMC
0ÀTJCPMQOOKVKPRÁUEGPUMQNCPK)ÒVGDQTIDNGXJCPTGPNGXPCFUOCP 2Á PÁIQV RNCP KPUÁI JCP CVV FGV XCT UXÁTV CVV HÒTGPC
URGNCPFGVCXFGUVQTCTQNNGTPCOGFUWRCPFG
2ÁVCNGVXCT)ÒTCP5VCPIGTV\GVVJGVVPCOPHÒTFGUVQTCTQNNGTPC*CPURGNCFGDNCPFCPPCVJWXWFTQNNGPKJackTGIKUUGTCFCX
,CPPG*CNNFQHH1EJJCPDÒTLCFGFTKEMCKIGP*CPLQDDCFGQEJ
FTCEMFTCEMQEJLQDDCFG¨

DET ÄR INGEN TILLFÄLLIGHET
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Göran Stangertz i foajen till Helsingborgs stadsteater där han är teaterchef och konstnärlig ledare.

¨5RTKVGPVQIÒXGTCNNVOGT&GVXCTHGNRÁQOIKXPKPIGPKPVGRÁ
JQPQOULÀNX5WRCPFGVIKEMWVÒXGTHCOKNLQEJDCTP
s&TKEMCPFGVÀTGVVUÀVVCVVUNKRRCKHTÁPCPUXCT,CIJCPPDNK
KPPCPLCIDNGXOQIGPCVVVCCPUXCT
+CPFTCUCOOCPJCPIJCTJCPDGTÀVVCVJWTJCPUFÁXCTCPFGHTW
VQIOGFJQPQOVKNNGPÒRRGPXÁTFUCXFGNPKPI)ÒTCPVTQFFGCVV
JCPFTCEMHÒTCVVJCPJCFGRTQDNGO6GTCRGWVGPXÀPFGRÁRGTURGMVKXGVQEJWPFTCFGQOFGVKPVGMWPFGXCTCVXÀTVQOCVVJCP
ƂEMRTQDNGOGHVGTUQOJCPFTCEM&GPGPMNCOGPTGXQNWVKQPGTCPFGUCPPKPIGPIKEMWRRHÒTJQPQO*CPXCTCNMQJQNKUV&GVXCT
FGPLWPK&ÁIKEMJCPKPKDGJCPFNKPI
s,CIILQTFGFGVHÒTCVVÒXGTNGXCUÀIGTJCPPWOGFGHVGTVT[EM
QEJHQTVUÀVVGT
s&GVJCPFNCFGKPVGQOCVVCXUVÁHTÁPURTKVKPVGQOCVVCXUVÁ
HTÁPMTÀHVQTHQVDQNNQEJLWNƂTCPFG&GVJCPFNCFGQOCVVUNKRRCDNK
HWNN0ÀTFGPRQNNGVVGPVTKNNCVPGTe2NÒVUNKIVƂEMLCIVKNNIÁPIVKNNUÁ
O[EMGVINÀFLGQEJGPGTIK
ALKOHOLISTER DRAS OFTA TILL XKUUC[TMGPHTCOJÁNNGT)ÒTCPq#NRKPKUV
GNNGTCNMQJQNKUVqDTWMCTFGVJGVC;TMGPFÀTOCPU[PUQEJJÒTU
V[EMUCVVTCJGTCXKUUCRGTUQPNKIJGVUV[RGT5MÁFGURGNCTGÀTGVVWVÁVTKMVCV[TMGOGFUGPCCTDGVUVKFGT(ÒTOÁPICÀTFGVNQEMCPFGCVV
CXUNWVCFCIGPOGFCVVIÁWVRÁMTQIGP/GPRÁCTDGVURNCVUGTPC
ÀTCNMQJQNGPDQTVC*ÀTRÁVGCVGTPUÀIGTJCPÀTFGVPQNNVQNGTCPU
UQOIÀNNGT
.KXGVOGFTQNNƂIWTGP/KMCGN2GTUQPK4KEJCTF*QDGTVUULWƂNOGTQOFÒFUU[PFGTPCDNGXGPQOXÀNXCPFGWRRNGXGNUGHÒT)ÒTCP
+PVGOKPUVFÀTHÒTCVVƂNORTQLGMVGVUVTÀEMVGUKIÒXGTGPRGTKQFRÁ
OÁPICÁT4QNNƂIWTGPUWVXGEMNKPIKƂNOGTPCÀTGPRCTCNNGNNVKNN
JCPUGIGP
s,CIJCTUMTKXKVPÁIQVUQOFWUMWNNGIÒTCUC4KEJCTF&GVXCT
DÁFGGPRTGUGPVQEJGPWVOCPKPI
*CPURGNCTFGPCXFCPMCFGTQEMUÁPICTGP/KMCGN2GTUQPGPVTCIKUMƂIWTUQOÁMGTTWPVQEJURGNCTRÁRWDCTWVGKNCPFUQTVGP
'PUCOMÒTJCPKUKPDWUUUQOT[OOGTGVVJGNVTQEMDCPF+DCICIGWVT[OOGVNKIIGTJCPUQUÁNFCUMKXQT/KMCGN2GTUQPTGRTGUGPVGTCT
GPV[RCXOÀPPKUMCUQOXKCNNCMÀPPGTKIGPUÀIGT)ÒTCP
+HÒTUVCƂNOGPGlädjekällanFTCEM/KMCGN2GTUQPMQPUVCPV&Á
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JCFG)ÒTCPÀPPWKPVGKPUGVVCVVJCPULÀNXXCTCNMQJQNKUV*CPXCT
JCNXHWNNPÀTJCPURGNCFGJCNXHWNN
7PFGTKPURGNPKPIGPUIÁPIKPUÁIJCPCVVJCPJCFGRTQDNGOOGF
CNMQJQNGP*CPHÒTUÒMVGUNWVCFTKEMCOGPFGVN[EMCFGUKPVG*CP
XÁICFGKPVGIÒTCPÁIQPVKPIWVCPCVVJCFTWEMKV
s/KMCGN2GTUQPQEJLCIHÒNLFGUÁVWPFGTJGNCVCNGV&GVXCT
KPVTGUUCPV*CPƂEMÁVGTHCNNUQOLCIƂEMNQXCVVURGNCWV,CIƂEM
KPICÁVGTHCNNULÀNX
7PFGTDGJCPFNKPIGPHÒTXÁPCFGUJCPÒXGTCVVCNNCCPFTCOÀP
FÀTJCFGUCOOCJKUVQTKCCVVDGTÀVVC&GTCUVCPMGXÀTNFJCFGNKMTKMVCVUCXCNMQJQNGP
&GVÀTÁTUGFCPJCPDNGXP[MVGT/GFP[MVGTJGVGPƂEMJCP
OCUUQTCXGPGTIKUQOJCPCPXÀPFGTVKNNHCOKNLGPNKXGVQEJCTDGVGV+FCIUGTJCPPÀUVCPQHÒTUMÀOVRKIIWVHÒTCVVXCTCGPOCP
UQOJWPPKVDNK 
s,CIE[MNCTQHVCWRRQEJPGTHÒTDCEMCTPCVKNNQEJHTÁPOKP
DQUVCF PFÁHÁTLCIFÁNKIVUCOXGVGPÀTLCIVKVVCTVXÀTUÒXGTICVCP
HTÁPOKVVMQPVQT&ÀTƂPPUGVVUÁPVFÀTKPUVKVWVFWXGVFÀTOCP
E[MNCTRÁUVÀNNGVUÀIGTJCPQEJUMTCVVCTN
FAKTA GÖRAN STANGERTZ
ÅLDER: 62
YRKE: Skådespelare, teaterchef och konstnärlig ledare på Stadsteatern i Helsingborg
FAMILJ: Fästmö Kajsa Ernst, sju barn från tidigare äktenskap
BOR: Centrala Helsingborg
AKTUELL: Som Ray i teaterpjäsen Blackbird och som regissör av
Alkohålet och Linje Lusta.
TEATERROLLER i urval: Mozart i Amadeus, Peer i Peer Gynt, Jean i
Fröken Julie, Ray i Blackbird.
FILMROLLER i urval: Det sista äventyret (Guldbagge), Jack, Ålder
okänd, Glädjekällan, Där regnbågen slutar, Spring för livet (Guldbagge), Ögat.
TEATERREGI i urval: Natten är dagens mor, Kaos är granne med
Gud, Gökboet, En handelsresandes död, Alkohålet, Linje Lusta.
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KOST Friska barn som äter mycket fett väger mindre.
Men då måste det vara rätt sorts fett, det som ﬁnns i
Omega3. I studien, som gjordes i Göteborg, undersöktes
200 fyraåringar, varav en femtedel var överviktiga. Vart
tredje barn visade sig äta alldeles för lite omättat fett,
och för mycket mättat fett, för lite grönsaker och för
mycket socker.

Slutsatsen är alltså att det inte är fettet i sig som
orsakar övervikt utan vilken sorts fett man äter och
vad man äter i övrigt. Mera lax, skaldjur och nötter och
mindre mjölk och smör är alltså receptet och undvik
härdade fetter så kallade transfetter som ﬁnns i margariner, färdilagat, glass och liknande.
MARIA ZAITZEWSKY

Svenska företag tar
mindre ansvar
FÖRETAG Det ligger i tiden
att företag ska arbeta aktivt
med ansvar för de egna
produkternas
miljöpåverkan
i de samhällen
som de verkar
i. Ett sätt är att
ingå partnerskap med lokala
frivilligorganisationer. Dessvärre ligger Sverige långt efter
exempelvis USA när det gäller
CRS (Corporate Social Responsability)-frågor. Endast 5-9
procent av de 200 företag som
Handelshögskolan undersökt,
har skaffat sig lokala partners.
40 procent arbetar dock med
frågan och puffar för dem på
sina hemsidor. Bland amerikanska företag är siffran dubbelt så hög.

Tvåspråkighet skydd
mot demens
HJÄRNAN En ny kanadensisk
studie visar att de som talar
två språk lever längre utan
att utveckla demens. Studien
visade att de som talade två
språk utvecklade demenssjukdomar 4 år senare jämfört
med dem som talade ett språk.
Tidigare studier visar att fysisk
aktivitet, socialt umgänge och
utbildning påverkar hjärnan.
Att tala två språk kan bidra till
hjärnans kognitiva reserver
som skyddar mot demens.
Källa: Netdoctor

I TIDEN

Bekräftelse driver
bloggaren

FOTO: PHOTOS.COM/SAMTLIGA BILDER

HJÄRNANS BEROENDE
BEROENDE Det står alltmer klart att människor biokemiskt har
individuella förutsättningar för att hamna i beroende, respektive att
tillfriskna. Några tål socker och alkohol utan att bli beroende, andra
bör vara försiktiga. Därför, menar forskarna, bör man skräddarsy
behandlingar utifrån individen, bland annat genom att prova sig
fram med olika typer av preparat och kost.
Signalsubstanserna i hjärnan är en av de faktorer som avgör
huruvida vi är benägna att bli beroende av exempelvis alkohol eller
socker. Aminosyror är byggstenarna i signalsubstanserna och därmed ett mycket viktigt ämne i kampen mot beroende.
Aminosyror är ett av de ämnen man kan få i sig via kosttillskott.
Amerikanska forskare har börjat förstå alltmer om vad som ”triggar”
ett beroende. Man har i studier sett att det kan handla om subtila och
ljuva minnen från det första tillfälle då man tog drogen.
MARIA ZAITZEWSKY
Källa: Bitten Jonsson www.bittensaddiction.com

Engagerad medlare
skapar lättare fred
FRED Medlare med egna
KPVTGUUGPKGPMQPƃKMVÀTOGT
effektiva än neutrala medlare.
Det är en av de slutsatser som

framkommit en ny avhandling
KQEJHTGFUsQEJMQPƃKMVHQTUMning. En orsak tros vara att
parten med egna intressen har
ett starkare engagemang och
därmed större möjligheter att
övertyga och påverka.

TIPS FRÅN COACHEN

ÄT DIG
FRISK
Här är tio råd om hur du kan
prioritera när du vill lägga
om dina kostvanor till bättre.

1. Uteslut negativ mat. Kemikalier, transfetter, godis och
vanlig skräpmat.
2. Byt ut näringsfattig mat
mot näringsrik mat. Ät mer
färsk, obearbetad och orafﬁnerad mat.

BLOGG Dagens bloggande och
det gamla hederliga dagboksskrivandet har mer gemensamt än man kan tro. Det visar
en vetenskaplig bok från Umeå
universitet. Enligt forskaren
Ann-Catrine Edlund, som har
skrivit boken, är drivkraften
i dag, liksom förr, främst
bekräftelse.
Genom att skriva ner sina
tankar känner man sig också
stärkt och det man upplevt blir
beständigt. En av de åldriga
dagboksförfattarinnor Edlund
intervjuade hade använt sig
av pseudonym när hon skrev
dagbok – för att hon tyckte att
det var ﬁnare än hennes riktiga
namn.
Samma fenomen har vi idag
på chattar och bloggsidor, med
alias. Ibland handlar det om
att testa en ny identitet, men
oftare om att vara anonym. För
den största skillnaden mellan
nu och då är förstås att dagboken är helt privat, medan
bloggen är offentlig.
MARIA ZAITZEWSKY

SANNA EHDIN fil dr i immunologi och författare
3. Ät bra fett Mer av omega
3-fettsyror, i ﬁsk och olja.
4. Lyssna på din kropp. Ät
bara mat du mår bra av.
5. Skaffa dig regelbundna
matvanor. Frukost, lunch och
middag ung. samma tider.

6. Förbättra tarmﬂoran.Goda
bakterier och ﬁbrer.
7. Ta tillskott för att motverka
brister Ta multivitamin- och
mineraltillskott dagligen
8. Ät mindre portioner och
ta det lugnare. Man får mer

energi av att äta lite mindre
och av att äta sakta.
9. Motionera för att stimulera
matsmältning
10. Sömn och vila är en av de
absolut viktigaste faktorerna
för självläkningen.
MARS 2007 ACCENT
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Humor

Budskap

FOTO: DANIEL NORMARK/SAMTLIGA VÄGBILDER

Daniel Normark

Budskap och möten
– Hundarna är ett lekfullt budskap utan
avsändare och ett sätt att visa att rondellen tillhör alla, inte bara Vägverket, och
att den kan användas som konstutrymme,
säger Daniel Normark, som påpekar att
konstverk i vägmiljö inte är något nytt
fenomen.
N MÖTESPLATSER Om dessa, ofta förbisedExempelvis vid vägen längs sjön Dellen
da, vägskyltar, har teknik- och vetenskapsi Hälsingland, satte konstnärer från orten
forskaren Daniel Normark nyligen skrivit
upp sina konstverk. Vägen blev alltså ett
en doktorsavhandling. Utgångsgalleri och den privata konsten smyckade
punkten är att egenuppsatta
på ett uppseendeväckande sätt det offentvägskyltar är ett informellt sätt
liga rum som vägen ju är.
för människorna som bor längs
– Egenhändigt gjorda vägskyltar handvägarna att kommunicera med
lar om att sticka ut i det offentliga rumförbipasserande. Det är också ett
met, att lyfta fram individerna som lever
UÀVVCVVXKUCCVVOCPƂPPUOKVVKFGVXÀNQTF- ska ha 40-årskalas, väganvisningar till byar bortom raksträckan. Det är nog ett djupt
nade vägnätet, där folk mest transporterar UQOKPVGGPUƂPPURÁMCTVCPGNUMÁRUQO mänskligt behov att göra sig sedd, att räcka
sig från A till B.
ommålats till fartkamera för att få folk att ut handen och visa att här är jag!
q(KPPUKPIGPUM[NVƂPPUKPVGFWqUCGP sänka hastigheten, blommor och foton för
Daniels intresse för vägskyltar väcktes
av de personer som Daniel Normark inter- CVVJGFTCPÁIQPUQOFÒVVKGPVTCƂMQN[EMC av en handledare på universitet i slutet av
XLWCFGQEJUÀVVGTNKVGƂPITGVRÁXKMVGPCX loppis, auktioner och lantliga evenemang 1990-talet. Snart var han fast och beslutaskyltar i glesbefolkade landsändar.
de sig för att dokumentera och skriva om
som traktorpulling.
– Skylten blir en pågående kommuniskyltarna och människorna och tankarna
kation med bilisterna. En av mina favo- PÅ SENARE TID HAR också rondellhundarna till- bakom.
ritskyltar är en som det står MAT på, rätt kommit som ett bisarrt och konstnärligt
Han har valt att inte dela in skyltarna i
och slätt. Den är enkel, men genial, för om inslag i vår vägmiljö.
kategorier, eftersom det skulle bli oändligt

Överallt på våra vägar ﬁnns de – de
egenuppsatta och ofta handskrivna
skyltarna. Ett sätt att visa att här
ﬁnns en hel liten värld av människor, arbete, lek och drömmar.

man passerar och är hungrig är det den
enda informationen som behövs. Maten är
i detta fallet pizza. Utan skylten hade ingen hittat till den undanskymda pizzerian,
säger Daniel Normark.
Han har rest landet runt med bil och fotograferat knasiga, rörande, konstnärliga och
smarta skyltar. Budskapen är oändliga; här
ƂPPUDCTPUQOWRROCPCTDKNKUVGTPCCVVUG
upp för korsande igelkottar, någon som

¾Egenhändigt gjorda vägskyltar handlar om att sticka
ut i det offentliga rummet.½
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Politik

Kärlek till djur

Konstnärlsled

Matdags

Nu är det Slut

längs våra vägar
många, men nämner ändå några. Politiska
budskap är en.
– Att skriva ett politiskt budskap vid
vägen är ju ett mycket effektivt sätt att
nå många människor. Kanske tänker man
att om bara några som passerar får sig en
tankeställare, så har man nått fram, säger
Daniel Normark.

Ett något nyare fenomen är hyllningCTPCVKNNVTCƂMFÒFCNÀPIUXÀICTPC&GVUÁI
man sällan förr – nu är det mera regel än
undantag att vänner och anhöriga tänder
ljus, lägger blommor och kanske sätter
WRRGVVHQVQITCƂRÁFGPFÒFG
Daniel Normark menar att det kan vara
en reaktion mot den uppdelade samhällsstruktur vi lever i – sörjer gör man ju egentI ANDRA FALL FYLLER skylten en rent praktisk
ligen på kyrkogården och inte vid vägen.
funktion, som vägvisare. Många skyltar Men dödsplatsen är förknippad med myckvarnar för lekande barn eller djur.
et starka känslor och det är där man som
s8ÀIXGTMGVJCTGPFGNQHƂEKGNNCUM[NVCT anhörig vill vara.
som varnar för exempelvis lekande barn,
Samtidigt tror han också att det kan vara
men faktum är att de handgjordas budskap tecken på ett behov av att offentligt maniär effektivare. Det känns mera ”på riktigt” festera sorg i en rationell värld där döden
om de som bor på platsen själva har satt är tabu och sorgen helst ska försiggå i den
upp en skylt, säger Daniel Normark och privata sfären.
GZGORNKƂGTCT OGF DQPFGP UQO HÒTMNÀVV
VÄGVERKET HAR SOM PRAXIS att låta dessa sorsitt elskåp till fejkad fartkamera.
s (ÒT FG HÒTDKRCUUGTCPFG ƂPPU FGV GP gemanifestationer vara kvar. En positiv
logik i att bonden vid vägen vill att man konsekvens kan ju vara att bilister tänker
sänker farten, alltså hörsammar man kan- till en extra gång kring hastighet och körske hellre hans uppmaning än Vägverkets beteende, eftersom man blir obehagligt
berörd.
skyltar.
Vad gäller andra typer av egenhändigt
Vägskyltar som kommunikationsmedel
gjorda skyltar brukar Vägverket ofta se
har funnits sedan runstenarnas tid.

OGNNCP ƂPITCTPC QEJ NÁVC FGO XCTC MXCT
– så länge de inte stör eller förstör, berättar
Daniel Normark.
Det är ju också ett faktum att Vägverkets
egna skyltar är gjorda för att hålla i många
år, medan de handgjorda skyltarna ofta
har en begränsad livslängd.
– På så vis utgör de handgjorda skyltarna en ständigt pågående kommunikation
längs vägen. De tas ner, försvinner eller går
sönder. Samtidigt sätts nya hela tiden upp,
konstaterar han.
MARIA ZAITZEWSKY
maria.zaitzewsky@iogt.se

FAKTA VÄGAR I SVERIGE
VÄGNÄTET Det ﬁnns 139 000 km allmänna vägar i Sverige, varav 98 300 km
statliga, 40 300 km kommunala, 75 000
km enskilda och 33 000 km gång -och
cykelvägar.
73 procent av alla persontransporter
sker med bil. Svensken reser i snitt 32
kilometer/dag i personbil. 80 procent av
den vuxna befolkningen har körkort
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När idealen blir ondska
hos den nya människan
Mellan 1935 och 1970 tvångssteriliserades mer än 30 000 svenskar.
Om detta berättar manusförfattaren Kjell Sundstedt i sin nya ﬁlm
”Den nya människan”.
N HISTORIA Hans ingång till berättelsen om
Gertrud är djupt personlig och tagen ur
verkligheten. Kjells mor undgick med en
hårsmån från att hamna på ett arbetshem
med trolig tvångssterilisering som följd,
genom att helt sonika rymma till StockJQNO/GPƃGTCCXJGPPGUPKQU[UMQPIKEM
ett betydligt grymmare öde tillmötes. Som
8-åring blev hennes syster Maj-Britt intagen på Nannylunds sinnesslöanstalt.
– Förmodligen led min moster av epilepsi.
Hon var obstinat och bråkig, hon försökte
väl straffa ut sig så att hon skulle hamna på
ett mer tidsbestämt boende. Men i stället
hamnade hon på mentalsjukhus och där
blev hon kvar tills psykiatrireformen trädde i kraft. Jag minns henne från min barndom, att hon var konstig. Men hon blev väl
sinnesjuk på riktigt av att sitta inlåst hela
livet, säger Kjell Sundstedt sakta.
Vi träffas på hans minimala och asketiskt vitmålade kontor i Gamla Stan i Stockholm. På några få kvadratmeter ryms ett
skrivbord, en stol och en fåtölj. På golvet
en telefon med överdimensionerade sifferknappar. Kjell Sundstedt är på grund av
sjukdom sedan ett par
år tillbaka blind.Men
det hindrar honom inte
att fortsätta att arbeta.
Just nu skriver han – via en röststyrd dator
– på en bok om tvångssteriliseringarna,
baserad på hans mostrars och morbröders
ÒFGP 1EJ CTDGVGV OGF ƂNOGP IKEM DTC
synskadan till trots.
– Jag litar fullt ut på min regissör Klaus
Härö och de duktiga skådespelarna. Men
det är klart att det är tråkigt att jag inte
MCPUGOKPGIGPƂNO

Mycket handlade om medlidande. Man
tyckte synd om de fattiga och ansåg att
man gjorde dem en tjänst. Men det handlade också om rashygieniska ideal samt,
inte minst, om snålhet. Det var ju dyrt för
kommunerna att sörja för alla fattiga.
Kjell berättar att myndigheterna ville ta
hans mamma också. Men då stack hon till
Stockholm och tog arbete som piga. Sex av
de yngre syskonen hamnade dock på sinnesslöanstalter och tre av dem tvångssteriliserades.
I SLUTET AV 1990-TALET, när debatten om tvångssteriliseringarna tog fart, var det många
som fortfarande trodde att det bara var
utvecklingsstörda som drabbades. Men i
själva verket var det även helt vanliga ungdomar, säger Kjell Sundstedt, som i den
vevan började göra efterforskningar om
Manusförfattaren Kjell Sundstedt vill med sin
sin egen familj.
ﬁlm ”Den nya människan” väcka debatt om
Tanken på en bok tog form, liksom tanvårt människoideal.
MGPRÁCVVUMTKXCGVVƂNOOCPWU
FOTO: MARIA ZAITZEWSKY
s /KP HÒTJQRRPKPI ÀT CVV ƂNOGP MCP
bidra till att den här mörka delen av den
– Det var ju en stor skam för en släkt att svenska historien kommer in i skolböckstämplas som sinnesslöa. I själva verket erna. Vi har inte på långa vägar gjort upp
handlade det om fattigdom och låg utbild- OGFXÁTVHÒTƃWVPCÀPPWUÀIGTJCP
ning. Mina morföräldrar var statare på
Kjell Sundstedt drar paralleller med
²NCPFQEJPÀTOQTOQTƂEMECPEGTQEJFQI nazi-tysklands rashygienska ideal. Grundrasade livet samman för familjen. Morfar idén var densamma, även om man i Sverige
förklädde ondskan i humanistisk välvilja och socialt
ingenjörsbygge i vetenskapens namn.
Just därför anser han att
det är viktigt att vi lär oss
kunde inte ta hand om de tio barnen och av historien. Kjell Sundstedt pekar bland
myndigheterna kopplades in, säger Kjell annat på dagens forskning kring genmaSundstedt.
nipulation och strävan efter att skapa en
Tidsandan efter andra världskriget domi- ”felfri” människa som problematisk.
MARIA ZAITZEWSKY
nerades av rashygieniska idéer och strävan
maria.zaitzewsky@iogt.se
efter ett nytt, rationellt samhälle där alla
skulle vara friska, starka och välmående.
Fattigdom och ”social missanpassning”
FAKTA KJELL SUNDSTEDT
passade inte in i den bilden och det blev
ÅLDER: 55 år
myndigheternas skyldighet att se till att de
BOR: i Gamla Stan i Stockholm
fattiga inte förökade sig. Därav tvångssteFAMILJ: Fru och femåriga tvillingar. Två
riliseringarna. Mot löfte om att släppas ut
vuxna döttrar.
HTÁPCPUVCNVGTPCIKEMOÁPICHCVVKICƃKEMQT
AKTUELL med: ﬁlmen ”Den nya männismed på att steriliseras.
kan”. Har bland annat skrivit manus till
– Det var ett inre raskrig som pågick. Fat”Elina - som om jag inte fanns” (2002), ”JulVKICƃKEMQTMNCUUCFGUUQOUKPPGUUNÒCWVKoratoriet” (1996) och ”Black Jack” (1990).
från rykten som var i svang om lössläppthet eller ”olämplighet” att uppfostra barn.

¾Min förhoppning är att ﬁlmen kan bidra
till att den här mörka delen av den svenska
historien kommer in i skolböckerna.½

HISTORIEN OM HANS MAMMA och alla hennes
syskon har egentligen funnits med honom
så länge han kan minnas. Han hörde tidigt
talas om att de försvann, att de hamnade
på arbetshem. Hans mamma brevväxlade
också med myndigheterna, men det talades aldrig öppet om exakt varför eller vad
som hände syskonen.
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Svenska storsamlare på Nordiska
”Storsamlaren” Utställning på Nordiska museet i
Stockholm

Utställningen kommer att pågå under hela 2007, som
också är museets 100-årsjubileum.
Här ﬁnns pez-ﬁgurer, tändsticksaskar, ﬁngerborgar,
leksaksambulanser, citruspressar, vattenmeloner,
Tintin, råttfällor och en uppsjö av andra mer eller mindre udda prylar.
Sammantaget anmälde ungefär 100 personer intres-

UTSTÄLLNING Vad är det som väcker samlaren inom
oss, hur börjar man samla, på vad, och är det möjligt att
sluta samla? Några av svaren kanske man kan ﬁnna på
Nordiska museets nya utställning Storsamlaren, som
visar 63 privatsamlingar från hela Sverige.

Små bokpraliner
med mycket humor

Vådliga vurpor i
tidningsvärlden

”Tjuvlyssnat”, av Damon Rasti och
Gloria Hedman, Känguru Förlag

”Tidningsankor”, av Kristoffer Lind,
Känguru Förlag

JOURNALISTIK
DOKUMENTÄR I

dessa mobiltelefontider är det
väl mera regel
än undantag att
man (tvingas?)
tjuvlyssnar på
andras samtal. I den här superTQNKICDQMGPƂPPUCXN[UUPCFG
samtal från tåg, tunnelbanor,
parker, krogar och andra
offentliga rum, samlade. Det
är högt och lågt, humor och
allvar. Mycket är personligt
och en del är totalt dråpligt.
Här kommer några axplock;
Åre torg, Tjej 1: Killarna från
igår verkar ju rätt smarta. De
går på KTH liksom!
Tjej 2: Jaha. Är det en ny
drog?
Almedalsveckan, Gotland, Sverigedemokrat: Här ta lite information!
Kille: Nej, jag vill inte ha.
Sverigedemokrat:Men kom
igen, ta lite info, lita inte på
vad media skriver.
Kille (trött): Nej, men ärligt…
jag vill inte ha, jag gillar verkligen inte er.
Sverigedemokrat: Men sluta
vara så fördomsfull!
MARIA ZAITZEWSKY

Poesi att skratta
och gråta åt
”Dåliga dikter – garanterat usel
poesi”, av Leif Eriksson, Känguru
Förlag

POESI Poesi är knepigt för
den ovane läsaren. Det är för
många svårt att avgöra vad
som är en bra och vad som är
en dåligt dikt. I den här boken
ƂPPUFGCDUQNWVUÀOUVCFKMterna samlade. Inte så mycket
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Ryan Gosling spelar i ﬁlmen ”Half Nelson” en engagerad lärare i
fattigkvarter någonstans i USA.
FOTO: NON-STOP ENTERTAINMENT

MISÄR MED HOPP
”Half Nelson” Amerikansk ﬁlm av Anna Boden och Ryan Fleck, med
Ryan Gosling och Shareeka Epps
FILM Dan arbetar som historielärare i ett fattigt område, dominerat
av svarta, någonstans i USA. Han är engagerad försöker lära sina
högstadieelever vikten av tänka själva. Men bakom den prydliga
fasaden döljer sig en man med ett långt gånget narkotikamissbruk,
som allt eftersom ökar och till sist spårar ur. Det sjabbiga hemmet
förfaller och när en före detta ﬂickvän visar sig vara förlovad rämnar
hans värld. En eftermiddag röker han på inne på skolans toalett, där
en av hans elever, 13-åriga Drey, hittar honom. Det är början på en
varm vänskap. Drey är ofta ensam hemma, eftersom hennes mamma
arbetar skift, och hon har börjat umgås med en knarklangande
granne, som försöker knyta henne till sig. Dan ser det som sin mission att hålla ﬂickan borta från honom, trots att han själv knappast
är någon ängel.
Det här är en till synes enkel ﬁlm, tung och lite grå i sin framtoning. Allt är misär, trasigt, smutsigt. Så oglamoröst att det smärtar.
Men i allt det gråsvarta döljer sig ett svagt ljus, ett hopp om försoning och tillfrisknande, trots allt. Genom Drey ﬁnner Dan mening
med livet. Han är utslagen, men inte slagen. Skådespelet är övertygande och trots att ﬁlmen stundtals kan kännas lite seg , växer den
efter hand och blir till ett litet tänkvärt guldkorn som verkligen berör.
MARIA ZAITZEWSKY

på grund av
det rätt taffliga språket,
utan mer på
grund av den
pompösa och
känslosamma
tonen. Om man visualiserar en
högtravande och självgod poet

som deklamerar dessa oerhört
löjliga fraser, så kan man nästan skratta ihjäl sig. För vad
sägs om Bo Setterlinds:
Åhå, åhå
Ser man på
Ser man på
Ding,dong,ding
MARIA ZAITZEWSKY

Egentligen
säger väl titeln
allt och innehållet behöver
därmed inte
presenteras närmare. Det
handlar förstås om riktiga
vurpor i tidningsrubriker och
artiklar. Det är vansinnigt kul
och man baxnar verkligen över
att de här ankorna har hamnat i tryck. Korrekturläsning,
någon?
Några exempel:
”Har du problem? Slå jourhavande medmänniska!” (Blekinge Läns Tidning)
”Spelberoendes riksförbund
saknar pengar” (Smålandsposten)
”500 000 svenskar lider av
dylexi” (Helsingborgs Dagblad)
”Polisen tog knark för 1,2
miljoner” (DN).
MARIA ZAITZEWSKY

När blev hyfs
en bristvara?
”Och vem bryr sig…tillvarons olidliga oförskämdhet”, av Lynne Truss,
Översättning av Karl G. Fredriksson,
Svenska Förlaget

VETT&ETIKETT

Vem har inte
funderat över
vart orden ”tack”
och ”ursäkta” tog
vägen? Och varför
är det numera
alltid någon annan som har
ansvar för det som sker – aldrig vi själva? Varför är det mer
regel än undantag att folk är
oförskämda och beter sig som
om de vore i sitt eget hem, fast
de är på offentlig plats? Situationerna författaren Lynne

se att visa sina samlingar och av dessa valdes alltså 63
slutligen ut.
Henrik Hill har samlat tändsticksaskar sedan han var
10 år gammal. I dag har han 13 000 askar.
– Det började som en kul grej i skolan och sedan var
jag fast. När de andra slutade att samla, fortsatte jag,
säger 41-årige Henrik Hill, som numera har god ordning
på sina askar. De är sorterade efter exempelvis krogar,
platser eller design.
Just organiserandet och systematiserandet är det

som skiljer samlaren från spararen. Många samlar för
att minnas och bevara, andra för att nå ett mål, att kanske ha den största och mest kompletta samlingen av
ett visst föremål. Men de bakomliggande drivkrafterna
handlar oftast om att genom sitt intresse skapa en
hanterbar ordning i kaos. Den som en gång har börjat
samla, fortsätter ofta att samla – även om föremålen
varierar.
MARIA ZAITZEWSKY
maria.zaitzewsky@iogt.se

Truss tar upp i olika kapitel
kan många känna igen sig i,
trots att utgångsläget är amerikanskt; varför tackar sällan
bilister som blir insläppta i en
ƂN!1EJXCTHÒTRCUUGTCTHQNM
helt fräckt om man vänligt
håller upp en dörr?
Men även det överkäcka
bemötande man kan få i en
automatisk telefonkö kan
driva en till vansinne – eftersom man kanske inte ens kommer fram.
Det här är ingen traditionell
etikettbok, men den handlar
om vanligt uppförande och
Katarina Wennstam
hyfs – en uppenbar bristvara
två barn och bor i
nuförtiden. Tonen är lättsam
GPƃQVVFGUKIPCF
och humoristisk. Men bakom
villa. Men Jonas
KTQPKPƂPPUHÒTUVÁUGPCNNXCTNKI
bär på en mörk
udd. Och det är bra. För vår
hemlighet. Han
tids ofta dåliga uppförande tål
går regelbundet
att fundera över. Är det inte
till prostituerade.
trevligare att leva i en värld
När boken börjar har han fått
där folk har vett att visa hyfs?
ett erbjudande från TV om
Trafﬁcking i familje- CVVMQOOGPVGTCGPVTCHƂEMingrättegång, som dominerar
livets vacuum
nyheterna, vilket han tackar ja
till. Han vet att han leker med
”Smuts”, av Katarina Wennstam,
Albert Bonniers Förlag
elden, men kan inte låta bli.
ROMAN Jonas Wahl är en
Samtidigt försöker Rebecka
framgångsrik advokat. Han är
skaka av sig en krypande känslyckligt gift med Rebecka, har
la av att något är allvarligt fel

HALLÅ DÄR MARIE NILSSON LIND

K89LM8I8
FCP:BC@>
Finns en ”Välkommen till
mitt liv 1”?
Ja, för några år sedan
turnerade jag med en
föreläsning om mitt liv
och mina erfarenheter av
depressioner och utbrändhet. Det blev väldigt lyckat.
Under turnéns gång växte
det fram en tanke om en
fortsättning.

MISSA INTE

1

FILM 0scarsnominerade ”Little children”,
med en fantastisk Kate
Winslet. Filmen utspelar sig i
en amerikansk medelklassförort där uttråkade småbarnsmammor träffas i lekparken,
skvallrar och intrigerar. Utåt
sett är allt mysigt, men under
ytan puttrar frustrationen med
äktenskap som knakar i fogarna, längtan och otrohet.

FOTO: CATO LEIN

i äktenskapet. Men eftersom
hon lever med stora skygglappar, vägrar hon att komma till
insikt på riktigt. Scharaden
kan fortsätta. Alla lever sina
liv, sida vid sida, men i ett
märkligt vacuum.
”Smuts” är ett mycket välskrivet och spännande familjedrama, som man har svårt att
lägga ifrån sig. Att historien
i grunden handlar om trafƂEMKPIQEJOÀPPKUMQJCPFGN
känns aktuellt och är en viktigt fråga att belysa och debattera, också i romanform.
MARIA ZAITZEWSKY

Aktuell med föreställningen ”Välkommen till mitt liv 2”

Vad handlar föreställningen om?
Om mitt liv, min barndom,
de första skolåren och min
längtan efter att ﬁnna en
plats i tillvaron. Men i stället gick jag in i en depression. Jag har gått i terapi
sedan 18 års ålder och har
helt nyligen fått diagnosen
kronisk depression.
Vad vill du förmedla till din
publik?
Genom att våga tala om
svåra saker som depres-

sion och utbrändhet, lyfter
jag frågan och får kanske
någon att våga öppna sig.
De här sakerna är tabu,
framför allt på landsbygden. Ska livet handla om
konsumtion och jakten på
lycka? Varför måste vi hela
tiden vara så duktiga? Och
varför får man inte vara
ledsen och deppig? Men
så enkelt är det tyvärr inte.
Alla kommer inte stärkta
ur en kris.
MARIA ZAITZEWSKY

Marie Nilsson Lind turnerar i Riksteaterns regi
med föreställningen ”Välkommen till mitt liv 2”.

maria.zaitzewsky@iogt.se

FOTO: RIKSTEATERN

2

UTSTÄLLNING Sally
Manns fotograﬁer på
Kulturhuset i Stockholm. Sally Mann är en vår tids
främsta – och kanske mest
kontroversiella – fotografer.
Hon är mest känd för porträttten av
sina tre
barn
– bilder
Sally Mann
som hon
blev hårt kritiserad för i USA,
eftersom man ansåg att de var
alltför ”avklädda”. Utställningen fokuserar på tre av Manns
konstprojekt; familjebilderna,
landskap från den amerikanska södern och hennes nu
vuxna barn. Utställningen
pågår till den 6 maj.

3

TEATER ”Den polske
rörmokaren”. Fyra pjäser, i en stad, på en och
samma dag. Riksteatern gör
en storsatsning och kommer
under temat ”Sverige, det nya
Europa och solidariteten” att
runt om i landet spela teater
på skolor, arbetsplatser och
offentliga rum och diskutera
obekväma, men nödvändiga
frågor. Pjästexter av bland
andra Maciej Zaremba och
Lena Andersson. Premiär den
11 mars i Stockholm.
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Jonas Hållén berättar om hur det gick till när UNFs folkölskampanj föddes i slutet av 60-talet. En kampanj som började som ett uppslag till en tidningsartikel
men växt till att vara en av rörelsens mest framgångsrika någonsin. Jonas Hållén drar slutsatsen att det är idéer och inte pengar som är avgörande.

Idéer viktigare än pengar
AV JONAS HÅLLÉN

D

ILLUSTRATION: RUZ

et gällde att rädda den egna tidningen. Därför behövdes det ett
scoop. Sven-Erik ”Garvis” Alfredsson och de andra i ledningen för
Sveriges Godtemplares Ungdomsförbund
(SGU) satt i förbundets lokaler på Västra
Långgatan i Köping och funderade.
Det var bråttom. Sammanslagningen
mellan nykterhetsorganisationerna IOGT,
NTO och SGU (föregångaren till UNF) skulle snart vara klar.
Unga tankar, som SGUs tidning hette,
ansågs vara för intern – och ibland för
radikal.
– Vi ville visa att den var en viktig röst,
även i det nya förbundet, berättar Garvis.
Den lilla gruppen i Köping insåg snart att
den stora frågan – som genomsyrade näs- ¾Även den som inte har
tan all verksamhet i nykterhetsrörelsen i
så mycket pengar kan
slutet av 1960-talet – var mellanölet.
Någon kom på ett uppslag till undersö- göra sig hörd.½
kande journalistik: Skicka ut 13-14-åringar
till livsmedelsbutiker för att köpa en sexJag var där tillsammans med Martin
pack öl.
Borgs och Hanna Zetterberg Struwe, som
5)7UMKEMCFGRCVTWNNGTRÁƃGTCJÁNNKNCP- arbetar med PR och kommunikation, för
det. 15 av 18 affärer sålde till minderåriga. att föreläsa om hur man kan skapa opinion
Rubriken i Unga tankars första nummer och nå ut i media.
1970 blev: ”Mellanöl – berusande lättillörutom Garvis berättelse från 1970gängligt.” Flera stora tidningar hängde på.
talet reste sig deltagare efter deltaDet blev en intensiv debatt.
gare upp och berättade om lokala
Unga tankar hade fått sitt scoop – och
aktioner, kampanjer och nätverksnykterhetsrörelsen en av sina mest frambyggande. Det var avancerade saker, sådant
gångsrika kampanjer genom tiderna.
Mellanölet försvann 1977, men butiks- UQO24D[TÁGTVCTƃGTCJWPFTCVWUGPMTQkontrollerna fortsatte och har nu pågått i nor för att genomföra.
Exemplen från IOGT och UNF visar att
snart 37 år över hela landet.
Det var under ett seminarium på Wen- idéer och kamplust kan väga tyngre än
delsbergs folkhögskola i slutet av förra pengar. Det går att påverka, även om man
året som Sven-Erik Alfredsson berättade är en gräsrot.
q/CMKPIVJG0GYUCIWKFGHQTPQPRTQƂVU
den här historien för mig och de andra del& activists” (Hamna i nyheterna - en guide
tagarna.

F

för ideella organisationer och aktivister) är
titeln på en bok av konsulten Jason Salzman, specialiserad på att hjälpa ideella
organisationer och aktivister att föra fram
sina budskap.
Författarens huvudtes är att man kan få
stort genomslag i media även med knappa
resurser. Du behöver inte vara expert för
att sätta ihop slagkraftiga pressmeddelanden, ordna en presskonferens, skriva enklare rapporter, dra igång en kampanj eller
sälja in idéer till artiklar.

D

eVƂPPUGPMNCTGINGTHÒTWOIÀPIet med journalister. Alla kan lära
dig hur, var och när man ska
agera.
Jason Salzman poängterar också något
som ofta glöms bort av svenska aktivister:
du kan roa såväl dig själv som media, allmänhet och eventuella kringstående poliser medan du framför ditt budskap - även
om det handlar om allvarliga saker som
nykterhet, arbetslöshet eller miljöförstöring.
I boken ger Salzman exempel på demonstranter som driver med myndigheter och
företag genom att klä ut sig till allt från grisar till jultomten, spela teater och musik,
hänga upp provokativa banderoller på
oväntade ställen och bära runt på skojiga
saker på allmän plats.
– Media är ett billigt och kraftfullt verktyg för den som vill förändra världen,
avslutar Jason Salzman sin 250 sidor tjocka
handbok.
Eller som Sven-Erik ”Garvis” Alfredsson
uttrycker det:
– Även den som inte har så mycket pengar kan göra sig hörd, med rätt planering,
bra tajming och mycket fantasi.N

KRÖNIKÖREN VILL FÖRA FRAM MÄNNISKOR OCH TANKAR SOM INTE NÅR UT
JONAS HÅLLÉN är frilansjournalist. Han är 43 år, född
och uppvuxen i Västerås.
– Jag inledde min bana
som journalist med att göra
punkfanzinet Modernes
Pop, berättar han. 1985 ﬁck
jag mitt första vikariat som
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lokalredaktör för tidningen
Folket i Kungsör.
1989 ﬁck han fast tjänst på
Metallarbetaren och stannade där till 1993. Sedan dess
har han frilansat, bland annat
för Metro, Svenska Dagbladet
och Arbetarskydd.

– Jag vill föra fram människor och tankar som annars
kanske inte skulle nå ut i
media, förklarar han.
– Den viktigaste frågan
är segregationen, såväl den
etniska som den mellan olika
samhällsklasser.

Privat är Jonas sambo med
fotografen Susanne Walström och barnen Simon, 10,
och Diana, 6 år.
– När jag inte skriver åker
jag gärna långfärdsskridskor
eller paddlar kajak.
EVA ÅHLSTRÖM
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KRYSS NR 2 MARS 2007

DXij)''.

LÖSNING&VINNARE NR 10 DECEMBER 2006

Kryss nr 2 2007
MILJONLOTTER ATT VINNA. Tre lotter vinner förstapristagaren, en lott vardera får de tio som därnäst har tur i dragningen.
Skicka in lösningen till Accent, Box 128 25, 112 97 Stockholm
senast den 25 mars 2007. Märk kuvertet Kryss 2/07.
NAMN

ADRESS

POSTADRESS

Vinnare nr 10 2006
FÖRSTAPRIS, TRE MILJONLOTTER: Linnéa Claesson, Borås.
SIDOVINSTER, VARSIN MILJONLOTT: Patrik Pedersen, Uppsala, Yvonne Öhrvall, Boden, Stig Arvidsson, Norrahammar,
Ingrid Björkman, Malung, Lennart Knutsson, Markvatten Där
Nole, Grums, Solveig Karlsson, Karlstad, Alf Karlsson, Karlskoga, Anita Gustafsson, Vingåker, Barbro Jonsson, Skellefteå,
och Erling Lundgren, Backe. Gratulerar!
MARS 2007 ACCENT
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EfiiYfkk\ei\j\ij`^
Ett och ett halvt år efter konkursen kan IOGT-NTO i Norrbotten se framåt igen. I mars
återuppstår distriktet efter en
tung och arbetsam tid.
N NORRBOTTEN Det känns lite symboliskt
PÀTOGFNGOOCTHTÁPƃGTCNQMCNHÒTGPKPICT
UCONCU MTKPI HGUVNKIV FWMCFG DQTF HÒT CVV
ÁVGTKPXKICFGVTGPQXGTCFG#JWUGVK.WNGÁ
0ÀUVCIÁPIFGVTÀHHCUK$QFGPFGPOCTU
ÀTFGVFKUVTKMVGVUQOUMCÁVGTKPXKICUsGNNGT
ÁVGTWRRUVÁsGHVGTMQPMWTUGPJÒUVGP
&GVJCTXCTKVGPVWPIVKFOGPUCOVKFKIV
GPVKFCXKPVGPUKXVCTDGVGHÒTCVVJÁNNCKIÁPI
NQMCNXGTMUCOJGVQEJHÒTDGTGFCGPP[UVCTV
HÒTFKUVTKMVGVKPÁIQPHQTO
s 8KF FKUVTKMVUÁTUOÒVGV K .WNGÁ XÁTGP
 HÒTUVQF PQI CNNC XCTVÁV FGV NWVCFG
UÀIGT5KITKF5ÒFGTJQNOUQONGFGTCTDGVGV
OGFP[UVCTVGP5COVKFKIVXCTFGVGVVCXFG
OGUVCMVKXCÁTUOÒVGPXKJCHVRÁUGPCTGÁT
OGFRQUKVKXCFKUMWUUKQPGTQOHTCOVKFGP
s 8K VÀPMVG HTKVV UÀIGT %CTKKPC 5WPF
UVTÒO FKUVTKMVUQTFHÒTCPFG HTCO VKNN MQP
MWTUGP8CTHÒTUMWNNGXKJCGVVFKUVTKMV!8CF
XKNNGHÒTGPKPICTPCJC!
8KF ÁTUOÒVGV XCNFGU VXÁ ITWRRGT s GP
UQOUMWNNGUGÒXGTGMQPQOKPQEJOÒLNKI
JGVGTPCCVVWPFXKMCMQPMWTUQEJGPQTIC
PKUCVKQPUITWRRUQOUMWNNGWPFGTUÒMCJWT
HÒTGPKPICTPC MWPFG QEJ XKNNG UCOXGTMC K
HTCOVKFGP
s 70( QEJ ,WPKQTFKUVTKMVGP JCT QEMUÁ
FGNVCIKV K CTDGVGV DGTÀVVCT 5KITKF 5ÒFGT
JQNO 8K JCT JCHV OÁPIC MTGCVKXC OÒVGP
QEJN[UUPCVO[EMGVRÁFGO
ORGANISATIONSGRUPPEN HAR ARBETAT MED ƃGTC
QNKMC HÒTUNCI s OGF UVÒTTG GNNGT OKPFTG
UCOXGTMCPOGNNCPQTICPKUCVKQPUITGPCTPC
s QEJ UVÀOV CX OGF HÒTGPKPICTPC DÁFG
OGF GP TGOKUUTWPFC QEJ XKF GVV GZVTC
FKUVTKMVUÁTUOÒVGKQMVQDGT
s&GVJCTXCTKVOÁPICDTCFKUMWUUKQPGT
ÀXGPQOÁUKMVGTPCURTGVCVÁVCNNCJÁNNV[EM
GT5KITKF
.ÀPIG NWVCFG FGV ÁV GP
IGOGPUCO FKUVTKMVUUV[TGNUG
HÒT FG VTG QTICPKUCVKQPGTPC
'HVGTOÁPICVWTGTUNWVCFGFGV
ÀPFÁ OGF CVV XCTLG QTICPKUC
VKQPXKNNGJCUKPGIGPUV[TGNUG
+PHÒT ÁTUOÒVGV K OCTU CTDGVCT GP KPVG
TKOUUV[TGNUG UQO K UVQTV UGVV ÀT KFGPVKUM
OGF QTICPKUCVKQPUITWRRGP QEJ GP XCNDG

Cariina Sundström, Sigrid Söderholm och Peter Bergström är glada att det nyrenoverade IOGTNTO huset vid gågatan mitt i centrum åter kan fyllas med aktivitet.
FOTO: ERIK HOLMSTEDT

CTDGVURNCPHÒTFGVMQOOCPFGÁTGVsOGF
MQPMTGVCQEJOÀVDCTCOÁNHÒTFGVTGXGTM
UCOJGVUQOTÁFGPCsCNMQJQNQEJPCTMQVK
MCRQNKVKMHÒTGD[IICPFGCTDGVGQEJUQEKCNV
CTDGVGUCOVXÀTXPKPICXP[COGFNGOOCT
CARIINA SUNDSTRÖM
s+GVVFKUVTKMVUQOJCHVUÁOÁPICOQV
TGFPKPI0WJCTKPVGTKOUUV[TGNUGPCPUÒMV IÁPICTDGJÒXGTXKMWPPCUÀICq&GVJÀTXCT
JQU HÒTDWPFGV QO CVV HÁ P[DKNFC FKUVTKM XÁTVOÁNQEJFGVJCTXKWRRPÁVVqHÒTMNCTCT
VGV&GJCTQEMUÁVCIKVHTCOGVVHÒTUNCIVKNN 5KITKF

¾ElbXem`ekc`^\ejXkjXgm\ib$
jXd_\k\e%El_Xim``ek\ce^i\e^iX
jkfiX_c[ig\e^XieX]ijm`ee\i%½
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s0WMCPXKÀPVNKIGPUCVUCRÁXGTMUCO
JGVGPUÀIGT%CTKKPC0WJCTXKKPVGNÀPITG
PÁITCUVQTCJÁNFÀTCNNCRGPICTHÒTUXKPPGT
PFÁJCTXGTMUCOJGVGPKPVGJÀPIVKNWH
VGP UGFCP MQPMWTUGP + 0QTTDQVVGP ƂPPU
GVVVKQVCNCMVKXCHÒTGPKPICT0ÁITCCXFGO
s.WNGÁ5OGFUD[P,QMMOQMMQEJ²LGD[P
s JCT GP UCOXGTMCPUITWRR UQO VTÀHHCU
TGIGNDWPFGV&GUQOKPVGKPIÁTKITWRRGP
JCT CTDGVCV XKFCTG RÁ GIGP JCPF &G JCT
QEMUÁHQTVUCVVCVVDLWFCKPXCTCPFTCVKNNQNK
MC CTTCPIGOCPI #PPC.GPC )TÒJP UQO
XCT CPUVÀNNF UQO FKUVTKMVUMQPUWNGPV HTCO
VKNNMQPMWTUGPJCTUGFCPPQXGODGT
XCTKV CPUVÀNNF CX HÒTDWPFGV HÒT CVV CTDGVC
OGFHÒTGPKPICTPCK0QTTDQVVGP
s,CIJCTLQDDCVUQOXCPNKIVJGNCVKFGP
UÀIGTJQP/KPWRRIKHVÀTCVVRGRRCHÒTGP
KPICTPC JLÀNRC VKNN CVV DKNFC PÀVXGTM QEJ
OGFXGTMCVKNNUCOCTDGVG
*GPPGUTCRRQTVQOCMVKXKVGVGTPCWPFGT
IGTKPVGFKTGMVKPVT[EMCXGVVFÒGPFG
FKUVTKMV&GVJCTXCTKVMWTUMWTUJGNIK,QMM
OQMM CNMQJQNRQNKVKUM FGDCVV K $QFGP
OGFKGWVDKNFPKPIKUCOCTDGVGOGFFKUVTKM
VGV K 8ÀUVGTDQVVGP OQPVGT RÁ 0QNKCOÀU
UCP K 2KVGÁ GP TCF CTTCPIGOCPI WPFGT
(QNMP[MVGTJGVGPUXGEMCTGIKQPCNUCONKPI
HÒTMCOTCVUVÒFLCTGK8KFUGNHCOKNLGNÀIGTK
²XGTVQTPGÁ q5RGNC VKNNUCOOCPUq RÁ ƃGTC
UMQNQTQEJGPJGNFGNVKNN
s7VCP#PPC.GPCJCFGXKCNFTKIMWPPCV
JÁNNCWRRGXGTMUCOJGVGPUÀIGT5KITKF0W
JQRRCU XK DCTC CVV XK UMC MWPPC CPUVÀNNC
JGPPG KIGP #PPCTU HÁT XK PQI KPIGP CVV
UVÀNNCWRRKUV[TGNUGP
KENT BERGSTRÖM ÄR ORDFÖRANDE i valbered
PKPIGP OGF WRRIKHV CVV JKVVC GVV NCI UQO
MCPNGFCCTDGVGVKFGVP[DKNFCFGFKUVTKMVGV
s PPWÀTKPIGPVKPIMNCTVUÀIGTJCPNKVG
DGM[OTCV8KJCTKPIGPULÀNXMNCTQTFHÒTCP
FGMCPFKFCV
/GP JCP V[EMGT NKMUQO QTICPKUCVKQPU
ITWRRGP CVV FGV UMWNNG XCTC DTC OGF GP
NKVGPUV[TGNUGRÁHGORGTUQPGTsQTFHÒTCP
FGMCUUÒTQEJVTGNGFCOÒVGTUQOUCOVKFKIV
ÀTNGFCTGHÒTXCTUKPCTDGVUITWRRGPHÒTXCTV
QEJGVVCXFGVTGXGTMUCOJGVUQOTÁFGPC
s &GV ÀT DTC QO XK MCP HÁ OGF PÁITC
70(CTGKCTDGVUITWRRGTPCV[EMGT%CTKKPC
5WPFUVTÒO
s 8K XKNN HQTVUÀVVC UCOCTDGVC OGF FG
CPFTCHÒTDWPFGPsQEJFGOGFQUUUÀIGT
5KITKF5ÒFGTJQNO7PFGTFGVJÀTÁTGVJCTXK
NCIVGPDTCITWPFHÒTUCOXGTMCP
EVA ÅHLSTRÖM

M`ccfieXjfdÓZb[`jki`bk\kg]Xcc
KONKURSEN – Det började
med villorna, säger Cariina
Sundström, distriktsordförande i Norrbotten vid konkursen.
Samma sak säger alla andra
Accent pratar med, inklusive
konkursförvaltaren. Det var
bygget av de sju villorna vid
Nyfors kursgård i slutet av
1980-talet som knäckte först
kursgårdens och sedan distriktets ekonomi.
Tanken var nog god, när
distriktets starke man Sixten
Pettersson kom med förslaget
att distriktet skulle bygga villor
intill kursgården och hyra ut
dem, i första hand till den egna
personalen.
– När Sixten presenterade
förslaget hade han redan får
löfte av AMS om stöd till bygget, berättar Sigrid Söderholm,
som var med i distriktsstyrelsen den gången. Då var det
ingen som ifrågasatte bygget.
– Alla trodde att villorna
tillhörde kursgården, men så
var det inte, berättar Cariina
Sundström. De ägdes av
distriktet och arrenderades av
kursgården.
Och kursgården var ingen
stiftelse med egen ekonomi,
som alla trott. Det uppdagades
i början av 90-talet, när kursgården började gå dåligt. En
utredning gjordes, och Nyfors
blev då en ekonomisk förening
– med distriktet och några
lokalföreningar som delägare.
– Verksamheten skulle separeras från distriktet, berättar
Peter Moilanen, som kom med
i styrelsen för Nyfors 1994 och

Villorna bakom konkursen.
FOTO: ANNA-LENA GRÖHN

några år senare blev föreståndare för kursgården. Distriktet
ville föra över villorna på
kursgården, men det gick inte
banken med på.
1994 inleddes ett stort arbete
för att sanera ekonomin. Hälften av de anställda sades upp,
men det räckte inte och distriktet ﬁck fortsätta att täcka stora
förluster.
1996 gick det så illa att
distriktsrådet beslutade att
inte längre ge någon förlusttäckning. Några föreningar
ﬁck frågan om de ville ta över,
och det gjorde de. IOGT-NTOdistriktet överlät sina andelar
på UNF- och Juniordistrikten
– och efterskänkte en fordran
på cirka en miljon kronor.
Under några år i slutet av
90-talet gick kursgården bättre
än på länge. Men beläggningen
var ändå för låg och kostnaderna för höga.
– Vi var några som förordade
en försäljning, innan Nyfors
gick i konkurs, säger Peter Moilanen. Men vi ﬁck inget gehör.
Styrelsen för Nyfors försökte
också få ackord med banken
eller förhandla om lånen. Men

banken sa nej och i maj 2004
var konkursen ett faktum.
Villorna försökte IOGT-NTOdistriktet sälja till dem som
då hyrde dem, men de var inte
intresserade. Efter konkursen
ﬂytta de ﬂesta därifrån.
2005 hade IOGT-NTO-distriktet skulder på 2,7 miljoner
kronor – och inga hyresintäkter
från villorna. Personalen på
distriktsexpeditionen sades
upp, och det stora huset i Älvsbyn såldes, allt för att minska
kostnaderna.
– Vi kämpade hela det sista
året för att rädda distriktet,
säger Jimmy Stenman, som
var distriktskassör. Men det
hjälpte inte. I september 2005
fanns inget annat att göra än
att begära distriktet i konkurs.
Konkursförvaltare är Håkan
Kjellgren på advokatbyrån
Kaiding i Piteå
– Handläggningen av konkursen är klar nu, om inget
ytterligare dyker upp, säger
han. Däremot är konkursen
inte formellt avslutad. Jag har
alltså inte skrivit till tingsrätten än, men jag hoppas att allt
ska vara klart i vår, eller i vart
fall till sommaren.
De sju villorna är sålda, och
fyra av dem är nu ﬂyttade till
andra orter.
– Det ﬁnns inga misstankar
om oegentligheter, att någon
skulle ha gjort något olagligt,
betonar Håkan Kjellgren. Det är
bara rörigt.
EVA ÅHLSTRÖM
eva.ahlstrom@iogt.se

FAKTA NORRBOTTENS IOGT-DISTRIKT
LOKALFÖRENINGAR Ett tiotal aktiva föreningar. bla Luleå, Smedsbyn, Jokkmokk och Öjebyn
MEDLEMMAR 1957, den 31 december, 2007.
STYRELSE Interimsstyrelse tills det nya distriktet bildats.
AKTIVITETER Föreningen i Luleå har rustat sitt hus för 9 miljoner kronor. Under konkurstiden
på olika håll i länet kurser, debatter, samlingar och läger annordnats.
NYFORS Såldes till Parkinssonstiftelsen, som äger och driver kursgården idag.

eva.ahlstrom@iogt.se
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EpiljkXk]ie`fd`cafe\i`Clc\
Dags för invigningsfest. Peter
Bergström och hans fru Annika
dukar borden. FOTO: ERIK HOLMSTEDT

LULEÅ Efter två års omfattande renovering av A-huset
i Luleå har lokalföreningen ”755an” haft invigningsfest.
Ordförande Peter Bergström log brett när han tog emot
ett 70-tal föreningsmedlemmar och gäster från andra
delar av Norrbotten och om och om igen ﬁck berätta om
allt det nya.
Renoveringen började i bottenvåningen, med

Från utanförskap
till delaktighet
STOCKHOLM ”Från utanförskap till delaktighet” var
temat för ett seminarium på
Tollare folkhögskola, där ett
15-tal medlemmar diskuterade
formerna för arbetet med och
bland de medlemmar som
betecknar sig som HBT-personer (HBT – homo-, bi- och
transsexuella). Utgångspunkten är IOGT-NTOs grundsatser
om allas lika rätt och värde.
Likaväl som medlemmarna
har till exempel olika partipolitisk och religiös inställning så
har de olika sexuell läggning
och olika etnisk bakgrund.
Pelle Hanaeus, skådespelare, regissör och medlem i
IOGT-NTO, medverkade med
begreppskunskap och värderingsövningar, som följdes av
diskussioner om hur arbetet
ska gå vidare. Exempelvis kommer IOGT-NTO liksom i fjol att
ƂPPCUOGFK2TKFG2CTMQEJ
under Pride Parade i Stockholm. Avsikten är även att
starta ett HBT-nätverk inom
IOGT-NTO.
– IOGT-NTO är och ska vara
ett forum för dialog och aktivt
samarbete för människor som
har vitt skilda perspektiv på
tillvaron, men som enas kring
IOGT-NTOs grundvärderingar,
säger förbundskassör Anders A
Aronsson, som ledde seminariet tillsammans med Lena Hardin, medlem från Sundsbruk.

Soﬁa Modigh, verksamhetsansvarig för IOGT-NTOs alkohol- och
narkotikapolitiska arbete, och
EUs folkhälsokommissionär
Markos Kyprianou hade mycket
att prata om.

bank- och affärslokaler, och det senaste halvåret har
föreningens egna samlingslokaler en trappa upp och i
källarvåningen rustats upp.
– Vi har bytt ventilation och fönster, och vi har installerat kyla i hela huset, berättar Peter. Nio miljoner
kronor har det kostat, men det är väl använda pengar,
enligt styrelsen.

från WHO, talade bland annat
om att hälften av världens
befolkning inte dricker alkohol
men allt oftare utsätts för propaganda från alkoholindustrin.
Seminariet gav också möjlighet till många informella samtal. Det visade också att intresset för alkoholfrågorna aldrig
varit så stort i Europa som nu.
BO HÖGSTEDT

45 365 medlemmar
VÄRVNING IOGT-NTO fortsätter

FOTO: ANDERS CASTBERGER

Alkoholseminarium
i Europaparlamentet
BRYSSEL Ett alkoholpolitiskt

seminarium i Europaparlamentet lockade ett 80-tal
intresserade åhörare. Eurocare
arrangerade, på initiativ av
IOGT-NTO, och inbjudare var
EU-parlamentarikerna Anna
Hedh och Åsa Westlund.
Seminariet inleddes av
folkhälsokommissionären
Markos Kyprianou, som berättade om arbetet med att ta
fram EUs alkoholstrategi. Han
lovade att om han någon gång
skulle skriva sina memoarer så
skulle detta arbete och särskilt
alkoholindustrins intensiva
lobbyarbete få ett eget kapitel.
Men han var glad att det blivit
en strategi och såg den som ett
bevis för att alla medlemsländer erkänner att alkoholen är
ett problem.
En av föreläsarna, Dag Rekve

sik och visor, och dessutom
dansuppvisning, föreläsningar,
ƂNOQEJUCONKPIUWVUVÀNNPKPI
av 16 konstnärer.
– Cirka 30 personer jobbade
ideellt tillsammans med artister, underhållare och konstnärer, säger Curt Thapper,
som gärna vill tacka alla som
bidrog till ett ovanligt lyckat
arrangemang.

Växjö University Big Band spelade för en stor och entusiastisk
publik på Vattentorget.
FOTO: ARNE HÅKANSSON

Kulturnatt lockade
4 000 till Vattentorget
VÄXJÖ Fler än någonsin hittade
till IOGT-NTO-huset Vattentorget
under årets Kulturnatt i Växjö.
– Vi hade omkring 4 000 personer i huset, berättar en trött
men glad Curt Thapper efter
ett ovanligt intensivt dygn på
jobbet. IOGT-NTO i Växjö lever!
Kulturnatten genomfördes
på en rad olika platser i staden,
och Vattentorget var en av
dem. På programmet stod sång
och musik i många varianter,
från storbandsjazz till folkmu-

att växa. Vid årsskiftet hade
förbundet 45 365 medlemOCT&GVÀTƃGTÀPGVVÁT
tidigare. Under 2006 värvades
10 136 nya medlemmar, 866
medlemmar har avlidit under
året och 5 132 valde att lämna
organisationen.
Ungdomens Nykterhetsförbund UNF minskade med
nästan 900 medlemmar under
2006 och medlemstalet var vid
årsskiftet 6 210 medlemmar.

654 medlemmar
via nätet
INTERNET För ett par år sedan
efterlyste Ingemar Nilsson i
en debattartikel möjligheten
att bli medlem i IOGT-NTO via
Internet. Sedan i fjol är det
möjligt, och under året valde
654 personer att bli medlemmar den vägen.
I oktober startade Internetföreningen Brofästet, som vid
årsskiftet hade 263 medlem-

FÖRENINGSTIPSET FIKA VARJE TORSDAG
Ett café som är öppet en kväll
i veckan är det kanske inte
många IOGT-NTO-föreningar
som orkar med. Men om ﬂer
än de egna medlemmarna
ska hitta dit är det en klar
fördel, det tror i alla fall IOGT
Centro i Göteborg. I decem-
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ber startade deras Café
Centro med ﬁka, information,
musik och gemenskap.
– Tanken är att man ska
kunna träffas här varje
torsdag, berättar Malin Westergren, som var med och
startade IOGT Centro.

– Vi har en egen hus-DJ
som spelar stämningsfull
musik, och sen blir det happenings av olika slag. Torsdagskvällarna börjar redan
vara rätt fullbokade för våren.
EVA ÅHLSTRÖM
eva.ahlstrom@iogt.se

FÖRENINGSTIPSET Har du
något tips för ett aktiviteter
i föreningen? Eller ett tips
för att värva ﬂer medlemmar eller ta hand om de nya
medlemmarna?
Hör av dig till Accent med
ditt bästa föreningstips på

telefon 0733-72 62 50 eller
e-post accent@iogt.se.
Det bästa föreningstipset
under månaden belönas med
en miljonlott.
BÄSTA TIPSET!
Får en miljonlott!
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KJELL EDVINSSON, grundare av
Vårdkedjan. Eldsjälen Kjell avled i
början av februari och många har
honom att tacka för att de lever.

K`gjX8ZZ\ek$]D`cafecfkk\i
ACCENTTIPSET Vad vill du läsa i
Accent? Vad vill du att vi ska rapportera om, granska eller debattera? Det vill vi gärna veta. Vad
händer i ditt område som kan vara
intressant för ﬂer att få läsa om?
Något som är nytt eller annorlunda,

något projekt som är ovanligt lyckat
eller kanske riktigt misslyckat? Och
säkert har du tips om personer som
är värda att lyfta fram. Hör av dig till
vår tipstelefon 0733-72 62 50 eller till
accent@iogt.se Bästa tipset varje
månad belönas med en Miljonlott.

RÖRELSEN I MEDIA

mar. Ingemar Nilsson är övertygad om att de kommer att bli
OÁPICƃGT
– Föreningen växer månad
för månad, säger han. Snart
ska vi öppna ett ”community”
där medlemmarna kan kommunicera med varandra.

SR GÄVLEBORG Gång på
gång bröt sportbarerna i
Läkerol Arena mot alkohollagen. Ändå ﬁck de behålla serveringstillståndet. Sveriges
Radio Gävleborg intervjuade
en kritisk Sergio Manzanares, ordförande för UNF i
länet, som anade kommersiella intressen bakom socialnämndens beslut. ”Hade det
varit en vanlig pizzeria skulle
det ha behandlats annorlunda”, ansåg han.

Udda medverkande i
allsångskvällen
BORLÄNGE Kanal 5 har besökt
en allsångskväll på IOGT-NTOs
Kulturhus Svanen i Borlänge.
150 personer sjöng med
Mats Höjer som ledare och tillsamman med de amerikanska
skådespelarna Richard ”Jaws”
Kiel, 2 meter och 18 cm lång,
och Verne ”Mini-Me” Troyer,
80 cm kort! ”Jaws” har bl.a.
OGFXGTMCVK$QPFƂNOGTQEJ
”Mini-Me” har setts i Austin
2QYGTUƂNOGTq,CYUqJCTXCTKV
nykterist hela sitt liv, vilket

RÄTTELSE I förra numret av
Accent skrev vi i anslutning till
reportaget om familjen som
väntar på uppehållstillstånd
att det fanns ett land som
heter Serbien Hercegovina.
Det ska vara Bosnien Hercegovina. Vi beklagar misstaget.

Richard ”Jaws” Kiel och Verne ”Mini-Me” Troyer deltog i allsången
hos IOGT-NTO i Borlänge.

FOTO: KANAL 5

man nästan kan förstå med
den fallhöjden.
(ÒTWVQOCNNUÁPIGPXCTƂMCV
något typiskt svenskt som de
hört talas om och ville smaka.
”Jaws” tackade för en trevlig

kväll och med orden ”Det går
att ha kul utan att dricka”.
#NNVƂNOCFGUWPFGTPCOPGV
”Welcome to Sweden” och
visas på Kanal 5 i mars.
GÖSTA JANSSON

FÖRENINGSBILDEN SKICKA IN DIN BÄSTA FÖRENINGSBILD

VÅGA! 205 elever från Solbergaskolan i Visby visar att de vågar säga nej till alkohol och andra droger. Våga är
ett projekt som drivs av IOGT-NTO och UNF som syftar till stärka avståndstagandet till droger och våld.
FOTO: MATS SÖDERBERG

FOLKBLADET Helmer Svärd
från Åby intervjuas i ett
reportage om sitt ”brinnande
intresse för ljusstöpning” och
för hjälparbete i Rumänien.
Allt överskott från försäljningen av hans allt mer avancerade ljuskonstruktioner går
till en skola för handikappade
barn i Oradea. I intervjun
berättar han också att det var
hos IOGT-NTO i Norrköping
som han lärde sig stöpa ljus
och utveckla sina ljuskronor.
Många delar hans engagemang för barnen i Rumänien
och köper gärna hans ljus.
SYDSVENSKAN ”Johanna
har aldrig druckit alkohol” är
rubriken på ett reportage om
23-åriga Johanna Sörensen,
blivande civilingenjör och
aktiv i UNF i Lund. Johanna
berättar om sina framtidsplaner och om sitt stora
intresse för att jonglera, men
framför allt får hon förklara sitt beslut att välja bort
alkohol och hur hon försvarar
sig mot dem som blir provocerade av det. ”Men många
är positiva också”, säger hon.
”Det bästa jag kan göra på en
fest är att visa att jag står för
ett alternativ.”
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Fem av nitton distriktsordförande tycker att IOGT-NTO ska
välja en kvinnlig förbundsordförande vid årets kongress.
Tolv säger nej, och två kanske.
N ORDFÖRANDEVAL I en debattartikel i förra numret av Accent skrev Peter Axelsson
och Mats Gunnarsson att det nu är dags att
IOGT-NTO väljer en kvinnlig förbundsordförande. De anser att Sven-Olov Carlsson
har gjort ett mycket bra jobb under sina år
som ordförande men att han nu bör koncentrera sig på uppdraget som president
för IOGT International.
Accent har frågat vad ordförandena i
IOGT-NTO-distrikten tycker om förslaget.
Av de 19 distriktsordförande som svarat
säger fem att de håller med om att det är
dags att välja en kvinna som ordförande
nu. Motiven varierar från att ”det vore ett
friskhetstecken” till att ”det är inte klokt
att vi aldrig har haft en kvinnlig förbundsordförande” och ”Sven-Olov har varit en
väldigt bra ordförande, men det vore bra
om han kunde använda hela sin tid till det
internationella”.
Två svarar att det kanske skulle vara bra
att välja en kvinna nu, en med motiveringen att ”det skulle få bort lite av gubDKIJGVGPUQOƂPPUKXÁTTÒTGNUGqGP
att ”det skulle vitalisera rörelsen och
debatten ytterligare”. Men båda säger
samtidigt att kompetens är viktigare
än kön och att den som är bäst till posten ska väljas.

”Det är verkligen dags
för en kvinna nu. Och
det var extra roligt att
det var två män som
skrev artikeln.”

SVEN HALLERVIK,

ÄLVSBORG

JÖNKÖPING

”Man får inte välja en
kvinna bara för att
det är en kvinna, men
det ﬁnns så mycket
kompetenta kvinnor
att det inte är något
problem.”
BJÖRN HANSSON,
VÄSTERBOTTEN

MAJ-LIS LÖÖW,
SÖRMLAND

Debattartikel i Accent nr 1/07.

Fem av de tolv anser att nästa ordförande
helst ska vara – eller absolut måste vara
sGPMXKPPCOGPCVVFGVKPVGƂPPUPÁIQP
anledning att byta ordförande förrän SvenOlov Carlsson själv vill avgå, eftersom han
gör ett så bra jobb. Tre tycker att det vore
dumt att byta förbundsordförande och
förbundsdirektör samtidigt, medan en av
dem som vill byta ordförande nu tvärtom

tycker att det skulle vara bra att byta båda
samtidigt för att göra det möjligt för den
DEN UPPFATTNINGEN, ATT DET är kompetensen
nya ordföranden att sätta sin prägel på
UQOUMCCXIÒTCÁVGTMQOOGTKFGƃGUVCCX organisationen.
svaren från de tolv som svarat nej på frågan
om de håller med Peter Axelsson och Mats AV DE FEM SOM vill ha ett byte på ordförandeGunnarsson. Sju ser ingen anledning över posten redan i sommar föreslår två Anna
huvud taget att diskutera om nästa ordfö- Carlstedt, idag vice förbundsordförande.
rande ska vara en man eller en kvinna. Det De beskriver henne som ”mycket kompeska vara ”den som är mest lämpad”, ”den tent” och en person som ”väl fyller alla de
som är skickligast” och ”den som passar krav man kan ställa på en förbundsordförbäst för uppdraget”, och ”nu har vi en kun- ande”. Anna Carlstedt lyfts också fram av
nig, känd och respekterad ordförande”. Ett ett par av dem som gärna vill se en kvinna
par av dem anser också att det vore kon- som nästa förbundsordförande den dag
stigt att byta ordförande just nu när IOGT- Sven-Olov Carlsson bestämt sig för att lämna uppdraget.
NTO har så stora framgångar.
ACCENT MARS 2007

HELEN PERSGREN,

”Just nu pågår en
intensiv diskussion om
hur vi ska kunna förnya och modernisera
oss som en folkrörelse
i tiden. Om det ﬁnns
bromsklossar i det
arbetet, så inte är det
nuvarande förbundsordförande.”
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”Vi har en otroligt duktig förbundsordförande. Om han inte själv
vill stiga av, varför ska
vi då byta?”

$ÁFCVKNNÀIIGTCVV5QƂC/QFKIJQEMUÁÀT
ett bra namn.
/GP FG ƃGUVC PÀOPGT KPIC PCOP WVCP
talar bara om hur ordföranden ska vara:
”en duglig person som har förståelse för
organisationens ideella karaktär, en folkrörelsemänniska och inte en organisationskarriärist”, ”en person som fungerar bra i
media och kan få ut våra frågor och vårt
budskap i media” och ”någon som brinner för IOGT-NTO-rörelsen och vill föra
den framåt, någon som kan förändra utan
att förstöra det som är uppbyggt och hitta
vägar för att få med många i kampen”
EVA ÅHLSTRÖM
eva.ahlstrom@iogt.se

FOTNOT: IOGT-NTO har 23 distrikt. Två av dem,
Norrbotten och Gotland saknar för närvarande
distriktsordförande och har inte ingått i undersökningen. Två distriktsordförande har vi inte
lyckats nå. Sven-Olov Carlsson har avböjt att
kommentera debattartikeln.

FAKTA IOGT-NTO S FÖRBUNDSORDF.
FYRA IOGT-NTO har sedan sammanslagningen av IOGT och NTO 1970 haft fyra förbundsordförande: Olof Burman 1970-1973,
Rolf Persson 1973-1985, Kjell E Johanson
1985-1995, Sven-Olov Carlsson 1995-
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Gudrun Schyman kommer tillsammans med IOGT-NTO under våren
att diskutera lokal alkoholpolitik
med politiker och allmänhet på
närmare 20 orter runt om i landet.

N TURNÉN SKA FRÄMST HANDLA OM LOKAL ALKOHOLPOLITIK, VILKA ÄR DE VIKTIGASTE FRÅGORNA DÄR?

– När det gäller kommunerna tycker jag
faktiskt att politikerna måste rycka upp
sig. Har man fått makt av folket måste man
använda den. Det handlar om saker som
krogarnas öppethållande och om hur man
hanterar de här frågorna i skolan. Under
min skoltid var det aldrig någon som pratade om alkohol. Jag hade mått bra av att få
höra att det är möjligt att älska en alkoholist och att det är möjligt för en alkoholist
att älska. Sånt pratar man inte om. Konkret
tror jag att det vore bra om det fanns samtalsgrupper om de här sakerna för barn i
alla kommuner. Barnen måste förstå att
det inte är deras fel att en förälder dricker.

N VARFÖR VILL DU ÅKA UT I LANDET OCH PRATA OM
ALKOHOLPOLITIK?

– Jag är ju en person som ibland både provocerar och inspirerar. Jag är också intresserad av den här frågan och har erfarenhet
av den på många sätt. Jag är uppvuxen med
en alkoholiserad pappa, har arbetat som
socialarbetare och har själv utvecklat en
alkoholism som höll på att föra mig ut ur
livet. Dessutom har jag ju erfarenhet och
kunskap i den politiska frågan efter alla år
i Riksdagen. Så jag har både det professionella och brukarens perspektiv så att säga.
Jag tycker att debatten om alkoholfrågorna blir allt mer tandlös. Vi diskuterar det
här som om det bara vore individuella
problem istället för att se strukturfrågorna. Frågan förtjänar en annan intensitet och ett annat engagemang.

N HUR KOMMER VI ATT MÄRKA AV DITT ENGAGEMANG

Gudryn Schyman talar för IOGT-NTO.
FOTO: PIERRE ANDERSSON

¾DXedjk\bleeX[`jblk\iX
Xcbf_fcfZ_Xcbf_fcgfc`k`blkXeXkk
XccXjbXYc`epbk\i`jk\i%½

N HUR SER DU PÅ SAMARBETET MED IOGT-NTO?

N BLIR DU MEDLEM NU?

– IOGT-NTO är en av våra äldsta folkrörelser och organisationen startades utifrån en medvetenhet om att alkohol i stor
utsträckning är en maktfråga. Dessutom
tror jag väldigt mycket på folkbildning,
och det är IOGT-NTO bra på. Folkbildning
ger oss möjlighet att sätta in oss själva i ett
större sammanhang, kunskap och medvetenhet är centralt för att komma framåt.
Det är klart att det är lättare att bli fångad i
de starka ekonomiska intressen som alkoholkapitalet är om man inte har det. Alkoholindustrin försöker hela tiden lägga nya
marknader under sig. De senaste åren har
man fått kvinnor att dricka mer.

– Nej, jag har inte blivit medlem i IOGTNTO och det är ingenting vi har pratat om.
Man måste kunna diskutera alkohol och
alkoholpolitik utan att alla ska bli nykterister. Jag tänker inte gå ut och missionera
på den här turnén. Det handlar snarare om
att höja medvetenheten. Vi försöker leva
upp till en berusningskultur som vi tror är
så modern fast den inte alls är det. Jag vill få
folk att förstå att det inte är så smart med
spriten. Jag tycker att man ska diskutera
de här frågorna på ett smart sätt. Inte säga
usch och fy, vi skulle vinna mycket på att
ha en avmoraliserande debatt om alkohol.

INOM FEMINISTISKT INITIATIV.

– Kvinnor är mest utsatta även när det
gäller alkohol. Vi lever fortfarande i ett
omodernt samhälle när vi kommer hem,
arbetsbördan är betydligt tyngre för kvinnorna. Man ska ha ett jobb som om man
inte har någon familj och man ska ha en
familj där det inte syns att man jobbar. Där
emellan kläms kvinnan sönder och det är
klart att alkoholen dämpar. Man tror att
man dämpar ångesten, men får efter ett
tag ångest av att man dricker.
PIERRE ANDERSSON
pierre.andersson@iogt.se

FAKTA GUDRUN SCHYMAN
GUDRUN SCHYMAN är partiledare för Feministiskt Initiativ. Under sin tid som partiledare för Vänsterpartiet berättade hon att
hon är alkoholist. Idag är hon nykter. Föreläsningsturnén med Gudrun Schyman pågår
mellan 19 februari och 31 maj. Fullständig
turnéplan ﬁnns på www.iogt.se.

PERSONNYTT
Ny ordförande för
Stiftelsen Dagöholm
CARL-ÅKE ANDERSSON från
Nyköping är ny ordförande i
styrelsen för Stiftelsen Dagöholm,
efter Sven-Olov Carlsson.

IOGT-NTOs förbundsdirektör går i pension
TORSTEN FRIBERG IOGT-NTOs
förbundsdirektör Torsten Friberg
går i pension i sommar efter mer
än 26 år i förbundets ledning.

Förbundsstyrelsens arbetsutskott
söker en efterträdare, som inte
blir förbundsdirektör utan generalsekreterare, och hoppas hitta
rätt man eller kvinna under våren.

ny kommunikationsstrategi, och
vill vänta med tillsättningen tills
strategin är färdig.

IOGT-NTOs kommunikationschef slutar

SÖREN ERIKSSON är vikarierande
verksamhetschef för Wendelsbergs projekthus. Han vikarierar
för Eva Blomqvist som i sin tur
har ett vikariat som verksamhetsansvarig för IOGT-NTOs förebyggande arbete.

ÅSA HAGELSTEDT har sagt upp
sig och slutat som IOGT-NTOs
kommunikationschef. Någon
efterträdare är ännu inte utsedd.
Förbundet håller på att ta fram en

Wendelsbergs projekthus
får ny verksamhetschef

Dr Gorumander
får jornalistpris
GUNNAR ORLANDER Journalisten och författaren Gunnar
Ohrlander, kanske mer känd
som Doktor Gormander i
Aftonbladet, har tilldelats
Svenska Carnegie-institutets
journalistpris för ”en vass,
orädd och träffsäker journalistik i drogfrågor”. Förutom
äran får han ett stipendium
på 25 000 kronor.
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INFORMATION FRÅN IOGT-NTO

Månadens verksamhetsidé

IOGT-NTObutiken

PENGAR ATT SÖKA Har din förening, krets eller arbetsgrupp bra
verksamhet?
På kongressen 2005 fattades beslut om stimulanspengar till lokal
utåtriktad verksamhet. Detta för
att uppmuntra IOGT-NTO lokalt att bli bättre på att reagera
och ta lokala initiativ snabbt när
en fråga är högaktuell. Tanken
är att premiera lokal verksamhet som är utåtriktad och agerar

IOGT-NTO-butiken ﬁnns på
www.iogt.se/butiken. För att
kunna beställa varor via hemsidan måste man tillåta cookies
på iogt.se. Om det ändå krånglar, eller om man inte vill tilllåta cookies, kan man mejla till
butiken@iogt.se. Du som inte
har tillgång till internet kan beställa en papperskatalog genom
att ringa IOGT-NTO Direkt,
telefon 08-672 60 05. Katalogen
blir dock snabbt inaktuell, eftersom varor och storlekar kan
ta slut.
Snabbaste sättet att beställa
proﬁ lprodukter, informationsmaterial och diplom är alltid
via hemsidan eller att mejla. Att
ringa in beställningar tar längre tid eftersom det blir ett extra
led i beställningen, och det är
större risk för missförstånd om
antal, storlek eller adress.

snabbt där det behövs, genom
att varje månad under 2006 och
2007 utse månadens utåtriktade
verksamhetsidé som belönas med
10 000 kronor.
Ni är välkomna att skicka in
förslag med motivering om ni har
en bra verksamhetsidé. Observera
att det ska var verksamhet som
pågår eller redan har genomförts.
Eftersom en verksamhetsidé väljs
ut varje månad kan förslagen

skickas in löpande under året. Då
de vinnande idéerna presenteras i
Accent är det roligt om ni skickar
in något fotograﬁ av verksamheten, gärna i digitalt format.

IOGT-NTO
Att. Kerstin Kokk
Box 12825
112 97 Stockholm
e-post: kerstin.kokk@iogt.se
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Studera våra grundsatser
STUDIEMATERIAL Grundsatser
och program är själva grunden för
en organisation. De grundsatser
som IOGT-NTO vilar på är det
som vi alla medlemmar lovat att
följa tillsammans med medlemslöftet när vi blev medlemmar. Det
är också den grund som övriga
beslut, som program eller verksamhetsinriktningar, baseras på.
Men vad betyder grundsatserna egentligen? Kan man vara
medlem i IOGT-NTO och vara
rasist? Måste man tycka att homosexuella ska få adoptera barn
och att biståndet måste höjas eller
är det viktiga att man inte dricker
alkohol?
Den här typen av diskussio-

ner är viktiga och har inga enkla
svar. Det har förekommit uteslutningar från organisationen med
grundsatserna som stöd, så det är
viktigt att alla medlemmar har en
uppfattning om vad grundsatserna innebär. Diskussionen behövs
både bland dem som har varit
medlemmar i hela sitt vuxna liv
och bland nya medlemmar.
För att ge möjlighet att förstå
och kunna diskutera innebörden
av våra grundsatser har vi bett
några av våra förbundsstyrelseledamöter att ge sin syn på vad
grundsatserna betyder. I detta
studiematerial vill vi använda deras tankar som en utgångspunkt
för diskussioner.

Vi hoppas att ni kommer att utbyta spännande tankar och idéer.
Kanske hittar ni formuleringar
som ni inte håller med om eller
vill ändra. Då är ni förstås välkomna att skriva motioner till
IOGT-NTO:s kongress.
Hur ni vill genomföra studiecirkeln avgör ni själva. En grundsats per tillfälle eller två? Liten
grupp eller stor? Vill ni bjuda in
någon som inledare går det förstås också bra.
Förhoppningen är att materialet
ska leda till givande diskussioner!
Studiematerialet kan beställas
på www.iogt.se/butiken eller genom att ringa IOGT-NTO Direkt, 08-672 60 05.
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Medlemsrabatt
på Gringo
Tidningen Gringo Grande erbjuder alla IOGT-NTO-medlemmar rabatt på en helårsprenumeration. Genom att skriva
in rabattkoden NYKTER på
www.gringo.se/bliengringo får
man ett helt år för 99 kronor
istället för 200 kronor, som är
standardpriset för en helårsprenumeration. Då får man
fyra nummer som i butik kostar
59 kronor styck.

Kerstin Kokk, 08-672 60 27
kerstin.kokk@iogt.se
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MARS
9–10

IOGT-NTO:s förbundsstyrelse sammanträder

9–10

Medverkan med monter på Moderaternas
kommunala rikskonferens, Örebro

16–18 Utbildning i Huskuren,
helg 1 norra regionen, Söderhamn
17–18 Medverkan med monter på
Socialdemokraternas kongress, Stockholm
25–31 NGR:s nordiska vinterträff på
Sanderstølen i Valdres, Norge
28–29 Sverige mot narkotika-mässa, Örebro

Utbildning för
globala ambassadörer

30–1

INTERNATIONELLT Sugen på att
jobba som ambassadör utan diplomatutbildning? Eller drömmer
du om att bli lobbyist men saknar
PR-trix? Inga problem!
Bli Global Ambassadör lokalt
och hjälp oss att informera om
IOGT-NTO-rörelsens internationella samarbete. Vi erbjuder en rörelsegemensam utbildningshelg för
både medlemmar och anställda.
Utbildningen har en gemensam
del, och är sedan uppdelad i tre
olika inriktningar som man väljer:

SPJUTSPETSGRUPPEN

20–22 Förebyggarutbildning, teorikurs, Tollare

Uppdatering på en mer detaljerad
nivå. För dem som varit ute som
volontärer, praktikanter, eller varit engagerade i frågorna länge.
De ska efteråt kunna hålla längre
föreläsningar kring våra frågor
och välja specialinriktning som
ett speciﬁ kt land eller ämne.

20–22 Utbildning i Huskuren, helg 2 södra regionen, Moheda

FRONTGRUPPEN

Utbildning i säljteknik, alternativa insamlingsmetoder, grundkurs
i våra internationella frågor, materialoch utåtriktade aktioner.

Utbildning för verksamhetsledare inom kamratstödet, Stockholm

APRIL
17–19 ANT-pedagoger utbildas inför FNV

21–22 Kamratstödssamling, mellanregionen
21–22 Medverkan med monter på Folkpartiets
kommunala riksmöte, Örebro
25

Sista dag för motioner till IOGT-NTO-kongressen

28–29 Kamratstödssamling, södra regionen, Aspans kursgård

MAJ
Alla ambassadörer får uppdatering
under året och verktyg att jobba
med, som bildspel, studiematerial,
aktivitetstips och nyheter. Det
krävs att alla gör minst en till fyra
aktiviteter/arrangemang per år.

4–6

Rörelsegemensam arbetsledarkurs för
förtroendevalda arbetsledare

4–6

Utbildning i Huskuren,
helg 2 mellanregionen, Stockholm

11–13 IOGT-NTO:s förbundsstyrelse sammanträder
14–17 Folknykterhetens vecka

TID: 25-27 maj
PLATS: Stockholm
KOSTNAD: 850 kr, inklusive resa

och mat
LOBBYISTGRUPPEN

ANMÄLAN: senast 18 maj på iogt.

Utbildning i global alkohol- och
narkotikapolitik, lobbying, föreläsningstips om alkohol som utvecklingshinder. Adbusting och
argumentationsträning.

se/utbildningar eller till IOGTNTO Direkt, 08-672 60 05
MER INFORMATION: Sara Sandberg, 031-338 28 74 eller sara.sandberg@iogt.se

17–20 Medverkan med monter på
Miljöpartiets kongress, Norrköping
25–27 Utbildning i Huskuren,
helg 2 norra regionen, Söderhamn

JUNI
1–3

Utskottshelg inför kongressen

13

Midsommarmingel, Bryssel

JULI

Gör din röst hörd
DEMOKRATI Har du en bra idé,
eller är det något du vill ändra på
i IOGT-NTO? Motion till kongressen kan inges av varje medlem, förening eller distrikt och
ska vara förbundsstyrelsen till-

handa senast den 25 april 2007.

3

IOGT-NTO:s förbundsstyrelse sammanträder

4–8

IOGT-NTO-rörelsens kongresser i Uppsala:
www.iogt.se/kongress2007

8–14

Medverkan under Almedalsveckan, Visby

MOTIONER SKICKAS TILL:

IOGT-NTO
Box 12825
112 97 Stockholm

Om du vill veta mer om aktiviteterna i kalendariet kan
du gå in på www.iogt.se/kalendarium, eller kontakta
IOGT-NTO Direkt, 08-672 60 05 eller info@iogt.se.

200 000 skäl till att bli medlem
I Sverige ﬁnns åtminstone 200 000 barn till missbrukande föräldrar och
antalet ökar i takt med att det dricks mer alkohol.
Det behövs en omtänksam alkoholpolitik som sätter människors hälsa
före allt annat. Det behövs ett förebyggande arbete. Människor behöver
hjälp att återkomma på fötter när de fallit igenom.

Ta ställning! Bli medlem i IOGT-NTO!

www.iogt.se/medlem

2GLEGB?E
I samarbete med Bank2 Bankaktiebolag. Aktuell ränta 070208.
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I N T E RVJ U

GRANSKNING MHF har fortfarande ordet helnykterhet i namnet men proﬁle-

rar sig allt mer som en traﬁksäkerhetsorganisation. Omkring 90 procent av de
nya medlemmarna är stödmedlemmar som inte omfattas av organisationens
nykterhetslöfte. Accent tittar närmare på hur MHF har det med nykterheten.
R E P O R TA G E

IXd`J_XXYXe
INTERVJU Rami

Shaaban är
nykterist,
muslim och
landslagsmålvakt i
fotboll. Han
är uppväxt i
stockholmsförorten Fisksätra
med en far från Egypten och
en mor från Finland. Han
har spelat proffsfotboll både
i Sverige och i England och
nu i Norge. Accent har träffat Rami kring ett samtal om
alkoholen inom idrotten, kulturell identitet och livet som
fotbollsspelare.

Ett gott skratt
förlänger livet
GODA LIVET Skrattcoaching är
helt nytt i Sverige och innebär
att vi med hjälp av en personlig coach lär oss att lösa upp
våra inre spänningar och må
bättre, både till kropp och själ.

Gökhöjden lever upp igen
REPORTAGE Gökhöjden i Vålberg utanför Karlstad är ett stycke folkhemshistoria. De
små radhusen byggdes för anställda på Rayonfabriken. När den lades ner, började
området sakta förfalla. Men nu lever Gökhöjden upp igen med rehabilitering av missbrukare mitt i byn.

Konsulenterna som
ska utveckla rörelsen
I RÖRELSE Vad gör IOGT-NTOs

utvecklingskonsulenter – och
vad ska de göra? Vi följer en av
konsulenterna under en dag,
presenterar hela gänget och
granskar deras framtid.

TIPS FÖR BAKIFRÅNLÄSARE Nr 2 Mars 2007

Statliga kasinon
tänjer på lagen

8 GRANSKNING Just nu vän-

tar fyra bartendar i Göteborg
på rättegång sedan de fastnat
i polisens krograzzior. Razziorna är det bästa vapnet mot
olaglig alkoholservering på
krogarna.

Spendrups ﬁlmbluff
lurade journalisterna
24I FOKUS Spendrups skulle
IÒTCGPNÁPIƂNOOGPFGV
DNGXGPTGMNCOƂNOsXKNket lurade alla. Vilket var
meningen.

M8I=AvI;<8D<$
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Norrbotten har rest
sig efter konkursen

22

tar historien bakom distriktets historiska konkurs och
om framtiden.

I FOKUS I USA är
var fjärde vuxen
över 18 år nykterist. För
de ﬂesta är det religiösa
motiv som ligger bakom. I
Texas är fortfarande 42 av
254 counties helt torrlagda. Lars Åke Augustsson
har besökt delstaten och
tagit pulsen på alkoholsituationen där. Här ackompanjerad av JH Engströms
bilder från sydstaterna.

42 NORRBOTTEN Accent berät-

Bombays sköna
nollprocentare

26

REPORTAGE

I Bombays
nattliv är Mocktails – vackra och
goda alkoholfria
drinkar – en självMango Bliss
klarhet.

>iXeJkXe^\ikq
30

INTERVJU

Efter sex
år är han tillbaka
på scenen igen.
Det är de starka
rollerna som lockar Göran
Stangertz, skådelspelare och
teaterchef, som för 15 år
sedan lämnade missbruket.

Att vara nykter räcker
inte för medlemskap
4 LEDARE Eva Åhlström vill
framhålla nykterhetsrörelsens demokratiska grund.

MARS 2007 ACCENT

51

Posttidning B
Accent, Box 12825
112 97 Stockholm
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Den nyktre ölandsbonden Börje
Carlsson fann kärleken via TV4-programmet ”Bonde söker fru”. Förutom kor och får sköter han biografen
i IOGT-NTO-lokalen i Löttorp.

IQNXGV$ÒTLGƂEMOÁPICUXGVVKICFCPUVWTGTRÁ.WPFGIÁTFUNQIFCPUUVTCZPQTTQO
Borgholm. Många tjejer kom fram och ville
dansa med den TV-kände ölandsbonden.
HUR HAR DET GÅTT OGFCNNWRROÀTMUCOJGV!

N TV-BONDE Linda Isacsson och TV-4-teamet besökte den nordöländska bondgårFGP K OCL  &ÀT ƂNOCFGU WPFGT ƃGTC
timmar och Börje blev TV-kändis. Sedan
var det bara att vänta på svar från brevskriXCPFG MXKPPQT UQO MWPFG VÀPMC UKI CVV
dela sitt liv med ölandsbonden.
'PCXDTÒFGTPCUƃKEMXÀPPGTXCTFGPUQO
anmälde sin svåger till programmet.
I det Carlssonska hemmet har nykterhetsrörelsen haft sin självklara plats. För- Börje Carlsson vid biografen i Löttorp.
FOTO: ÅKE JOHANSSON
ÀNFTCTPC'TNKPIQEJ5KIWPJCTCNNVKFXCTKV
medlemmar i lokalföreningen
3761 Friska Viljor. Mamma
5KIWPÀTHÒTÒXTKIVHÒTGPKPIGPU
kassör. Börje sköter biografen
i IOGT-NTOs lokal i samhället Löttorp. När Accent var på
DGUÒMJÒNN$ÒTLGRÁCVVUÀVVCWRRCHƂUEJGT VÒTUVCPFGDÒPFGTPCTWPVQOKNCPFGV$ÒTLG
ƂEM  DTGX &ÀTKDNCPF HCPPU DTGXGV HTÁP
HÒTƂNOGPGöta Kanal 2, Kanalkampen.
#PPKMC K 5CNC K 8ÀUVOCPNCPF *QP LQDDCT
ETT FRITIDSINTRESSE SOM BÖRJE har är att ”svänga
som servitris drygt 50 mil från Öland.
FGNWTXKICq*CPIKNNCTPÀONKIGPCVVFCPUC
Varför föll hon då Börje i smaken?
DWII -WTUGT JCT JÁNNKVU WPFGT JÒUVGP
– Brevet andades ärlighet med en viss
och vintern i de öländska bygdegårdarna. JWOQT#XFGVLGLGTUQOUMTGXVKNNOKIXCT
4GUQTPCUVÀNNUIÀTPCVKNNFCPUTGUVCWTCPIGP FGVKPVGUÁOÁPICLCIDNGXP[ƂMGPRÁ,CI
5CPFTCK-CNOCTFÀT$ÒTLGMCPRTCMVKUGTC ringde två, sedan fastnade jag för Annika,
UKPP[XWPPCMWPUMCRGTRÁFCPUIQNXGV
säger Börje.
Så gick sommaren 2006, och TV-repors*QPDNGXCNNFGNGUVQMKIKFLWTGPUÁCVV
tern Linda Isacsson, kom tillbaka till UMKEMCPÁITCFLWTVKNNUNCMVXCTUXÁTV
Ölandsgården, denna gång som brevbäraAnnika är intresserad av att lära sig att
re. Totalt kom det 578 brev till de 8 kärleks- DWIICUÁFGMCPDNKGVVRCTÀXGPRÁFCPU-

¾9i\m\kXe[X[\jic`^_\kd\[\em`jj
_ldfi%8m[\ka\a\ijfdjbi\mk`ccd`^mXi
[\k`ek\jde^XaX^Yc\mepÓb\eg%½

s(ÒTUVKDÒTLCPXCTLCIDN[IOGPPWJCT
LCIVWHHCVVKNNOKIUÀIGT$ÒTLG%CTNUUQP,CI
har blivit en lokalkändis. Alla tre lokaltidningarna, Barometern, Ölandsbladet och
Östra Småland, har skickat reportrar och
HQVQITCHGT &GUUWVQO XCT LCI OGF RÁ GP
riksomfattande annonskampanj för Bonde
UÒMGTHTW
0ÀTGPCPPCPDQPFGƂEMUKPHTWqRÁTKMtigt” var Börje och Annika med. Det var
Mikael Larsson som äktade Marita Carlqvist i Götene, och där träffades alla bönderna med sällskap.
Men Ölands-Börje och Annika från Västmanland skyndar långsamt. De har sina
respektive jobb, 50 mil från varandra.
– Vi ringer varje dag, och hon kommer
hit så ofta hon kan, säger Börje.
ÅKE JOHANSSON
accent@iogt.se

FAKTA BÖRJE CARLSSON
ÅLDER: 43 år.
BOR: Trosnäs, Persnäs, på norra Öland
FAMILJ: Flickvännen Annika i Sala, Västmanland, mamma Sigun, pappa Erling och
tre bröder.
YRKE: Bonde, har gård med 25 kor och 20 får
DRICKER: Mjölk och allt annat som inte
innehåller alkohol.
AKTUELL som: En av bönderna i TV 4s program Bonde söker fru.

GODA NYHETER

Uppåt för
eko-maten
EKOLOGI Vi äter allt mer
ekologiska produkter. Förra
året ökade försäljningen av
ekologiskt i Sverige med 40

procent och i hela världen
omsatte eko-varorna 270
miljarder kronor. Eko-maten
står för 2,6 procent av den
totala livsmedelsförsäljningen i vårt land och alla
prognoser pekar uppåt.

Tips för bakifrånläsare på nästa sida

10 000 ville
arbeteta ideellt
IDEELLT Mer än 10 000 nya
volontärer har förmedlats
under de senaste fyra åren
till 600 frivilligorganisationer

runt om i landet. Majoriteten
av de frivilliga är under 35 år
och viljan att engagera sig
tycks bara öka, enligt Volontärbyrån, som förmedlat de
10 000 nytillskotten.

Bäst på cancer

HÄLSA Sverige är bäst i
Europa på att behandla
bröstcancer. 83 procent av
dem som får sjukdomen
lever minst fem år efter
beskedet.
ACCENT MARS 2007

