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Redaktionen har ordet
Så är vi här igen. Vi kommer aldrig undan den. Varje år är det 
samma sak. Det blir höst!

Vi kanske inte ska tala om hösten. Bara låta den passera. Be-
handla den som luft. Det är bara det att luften är så kall. 
Det är roligare att tala om sommaren som ju var här nyss. Det 
var inte länge sedan det var 32 plusgrader och jag fick slänga 
mig i vattnet var tionde minut i Borstahusen i Landskrona. 
Men när jag kom tillbaka till Lund den där augustidagen fick 
jag ändå ställa mig i duschen med kläderna på, då jag kom hem 
till min lägenhet.

Det har givetvis varit en pandemi hela sommaren också. Men 
jag tycker ändå att de flesta av oss har lärt oss leva med den. 
Respektfullt, hänsynsfullt och solidariskt.
Vi har haft aktiviteter på Fontänhuset, men hållit oss utomhus 
hela tiden om vädret har tillåtit det.
En positiv effekt av pandemin skulle kunna vara att vi börjar 
agera mer för vår hållbarhet och jordens. Därför handlar detta  
nummer om just detta. 

Trevlig läsning!
Göran/Redaktionen

WEBBANSVARIG
Mattias Bengtsson på 
itmb administrerar vår 
hemsida.
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täcker in hela livssituationen. Målet är att i största möjliga utsträck-
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Olja

Kontrollrummet inne på Preem raff Lysekil

Det krävs energi för att utvinna och producera 
energi. För hundra år sedan krävdes det ett fat olja 
för att pumpa upp 100 fat olja ur marken. 2017 i Sau-
di-Arabien krävdes det ett fat olja för att pumpa upp 
20 fat olja ur marken. Men mer energibesparande 
metoder för att pumpa upp olja har utvecklats och 
introducerats.
   Sant eller falskt?
Sverige är i det närmaste självförsörjande på energi 
i uppvärmnings- och upplysningsavseende och för 
industrin. Vi importerar nästan bara olja för förädling 
av bränsle till lastbilstransporter och bilar, inklusive 
energitransporter, även om en del villa-oljepannor 
(som bränner olja) finns kvar. 
   Sant eller falskt?
Preemraff Lysekil är Skandinaviens största oljeraf-
finaderi (som förädlar olja) med förmåga att förädla 
11,4 miljoner ton råolja varje år. Anläggningen är 
ett så kallat ”komplext raffinaderi” med ett stort 
antal förädlingsanläggningar. Preem tillhandahåller 
bensin och diesel till svenska folket. Gasol, propen 
och tunga eldningsoljor är andra produkter. Preem 
står för cirka 50 procent av alla förädlade produkter 
som säljs i Sverige. Närmare 55 procent av de färdiga 
produkterna går årligen på export.
   Sant eller falskt?
Norges bevisade oljereserver var enligt THE CIA 
WORLD FACTBOOK 2020-2021 totalt 6.4 miljarder 
fat i januari 2018. Norrmännen extraherade 1 648 
000 fat råolja per dag 2016 och 1 517 000 fat råolja 
per dag 2017. Exporten är cirka 80 procent av den 
totala produktionen. Norge kan extrahera råolja i yt-
terligare kanske tio år med den nuvarande produk-
tionstakten. Av 161 olika råoljekvaliteter i världen 

så kan man med dagens valda metoder raffinera 
bensin från endast 4 av dessa oljekvaliteter, åtmins-
tone med lönsamheten i behåll. Det rör sig om den 
norska och brittiska ”Brent oil”, West Texas Inter-
mediate (WTI), bägge används som prismarkörer. De 
andra två råoljeprismarkörerna är Dubai Crude och 
OPEC Reference Basket. En viss kvalitet på råoljan 
lämpar sig för att göra en viss typ av bränsle (diesel, 
bensin eller flygfotogen), och ett visst raffinaderi 
eller anläggning förädlar en och samma råoljekva-
litét. Sverige köper ingen råolja från länderna runt 
Persiska viken.

Är det så att PREEMRAFF (och regeringen) har 
förutsett Brent-oljefältets sinande och planerar för 
att bygga anläggningar som klarar att göra bensin 
av andra råoljekvaliteter än Brent-oljan som vi 
köper från Norge?

Vid raffinering av råolja, är bitumen det tyngsta 
användbara ämne som återstår efter processen. 
Om bitumen är en biprodukt från raffineringen av 
råolja, och om PREEMRAFF bygger ut sina anlägg-
ningar som bestämt så att man kan göra bensin av 
tjockolja, kommer inte vanlig bitumen att konkur-
rera ut ECO-bitumen då eftersom bitumen från tra-
ditionell råolja alltid kommer att vara en biprodukt 
från raffineringen?

Bitumen, mera populärt kallad asfalt, är mycket 
dyrt. Det kostar (2017) ca 350 kronor per kvadrat-
meter inklusive bärlagret (som består av grus) när 
den läggs på väg. En väg som är 6 meter bred och 1 
mil lång kostar som jämförelse 21 miljoner kronor 
(21 000 000 kr) att anlägga. 

Är det lika dyrt eller dyrare att lägga ECO-asfalt?
Asfalt kan lyckligtvis återanvändas. Det finns i USA 

Världens upptäckta bevisade oljereserver är bara 1 biljon 726 
miljarder fat, det låter mycket, men vi förbrukar också mycket
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asfaltmaskiner, som återanvänder asfalten på stället 
genom att hetta upp asfalten till mellan 175-200 
grader. Asfalten mjukas upp på ytan och ned till de 
olika lagren. Man kan köra på den inom 5-10 minuter 
efter att ångvälten kört över den. Inget nytt material 
krävs. Asfaltmaskinerna kostar 20 miljoner kronor 
(20 000 000 kr) styck och går att köpa i USA. Metoden 
är mycket effektivare och dessutom billigare än kon-
ventionella (traditionella eller vanliga) asfalterings-
metoder. Miljontals kilometer väg har asfalterats på 
detta sätt i USA. 
   Har Sverige, eller svenska företag, enligt din 
vetskap några planer på att köpa in sådana 
maskiner?

Sverige köper bitumen ifrån Venezuela. Har 
PREEMRAFF tillräcklig kapacitet för att producera 
ECO-asfalt, eller bioasfalt, för södra halvan av 
Sverige, och finns det vanlig bitumen i ECO-asfalt 
trots att det börjar på ECO som i Ekologisk?

Hur ser du på det i vissas ögon motsägelsefulla i 
att företaget hävdar sig vara för ekologiskt hållbar 
produktion trots att företaget är en av de största 
miljöbovarna i Sverige, både direkt med själva raf-

fineringsprocessen och indirekt eftersom vår for-
donspark rullar på bensin och diesel?
Frågorna besvaras efter bästa förmåga. Eventuel-
la fel ligger inte den intervjuade till ansvar, vilket 
också slås fast i artikeln i vår tidskrift.

Bild över Preem raff Lysekil

Hej Roger,

Tack för ditt samtal och detta följande mail till oss med utförliga frågor! Vi kan enbart besvara de frågor 
som rör vår verksamhet och inte branschen som helhet eller andra aktörer. Frågor som gäller branschen i 
stort hänvisar vi till SPBI och frågor rörande bitum hänvisas till Nynas.
I vår hållbarhetsredovisning 2019 finns den senaste informationen om vår verksamhet tillgänglig: 
https://www.preem.se/om-preem/hallbarhet/hallbarhetsredovisning/
Skulle du inte finna svaret på dina frågor där är du välkommen att återkomma, så får vi undersöka hur 
vi kan hjälpa till ytterligare givet förutsättningen att vi har mindre resurser tillgängliga just nu då det är 
sommar och semesterperiod.
Fortsatt trevlig onsdag,

Vänliga hälsningar/ 
Malin Hultgren                   
Kommunikationsstrateg                                                
Sektion Koncernkommunikation

Svaret jag fick från PREEMRAFF var ett obefintligt 
svar skriftligen och i bifogade filer. SPBI kan inte 
vara så duktiga på det som de ska vara duktiga på. 
Skuldtyngt företag som går back stort. Om man 
räknar på siffrorna från CIA WORLD FACTBOOK hur 
länge oljan räcker till hela världen om vi förbrukar 
den i den här takten, så blir resultatet kanske 17 år 
av fortsatt modern civilisation från och med 2020 
om inget oförutsett händer. Det förklarar varför 
PREEMRAFF har så bråttom med att göra ”Gröna 
investeringar”. Världens upptäckta bevisade olje-
reserver är bara 1 biljon 726 miljarder fat. Det låter 
mycket, men vi förbrukar mycket också.

Jag utläste också mellan raderna i den bifogade 
filen att man har gjort en miljögrej av att fartyg i 
framtiden kan tvingas ta en omväg runt Godahopps-

udden i Sydafrika på grund av piratverksamhet 
i Adenviken, och att fartygen därför kommer att 
behöva vara energisnålare, och de kommer att behöva 
dubbla skrov för att motstå effekten från magnetmi-
nor typ de som användes vid två tillfällen mot olje-
tankers i Persiska viken härom året. Men det skadar 
ju inte att det blir mindre utsläpp och att det blir en 
extra säkerhet för miljön, eller hur? Till yttermera 
så har PREEMRAFF ett system med internrevision. 
Ja, det är ju inte bra om sådant här jag skriver om 
kommer ut till en bredare krets, eller?

Text: ROGER M. KLANG
Foto: PRESSBILDER PREEM

Jag hade inte någon framgång med att få ett endaste tillfredsställande svar skriftligen eller genom de länkar 
de skickade från PREEM. Så jag får nöja mig med att publicera PREEMs svar. 

”Fog of war”
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Nynas, bitumen och 
miljön

Nynas är ett oljeföretag som arbetar med att 
raffinera tung råolja till nafteniska produkter - 
specialoljor som sedan används i en rad produkter 
i vår vardag. Löparskor, lim, färg, gummi, tids-
skrifter och smörjmedel är några exempel. Dess-
utom är Nynas en storproducent av bitumen som 
är det grundläggande bindemedlet i asfalt. Fossila 
bränslen är en av storbovarna i miljöfrågan. Nynas 
hävdar, liksom andra oljebolag, att de arbetar för 
miljön. Hur går detta ihop?

Intervjufrågor till Hans Östlin på NYNAS 

Jag känner till att NYNAS har anläggningar i Gö-
teborg, antagligen i anslutning till PREEMRAFFs 
anläggningar. Jag vet dock inte vad det rör sig om 
för typ av anläggningar. Det kan vara bitumenan-
läggningar. Är det så?
SVAR: Vi har en anläggning i Göteborg men den har 
ingen koppling till Preem. Vi tillverkar helt olika 
produkter och Nynas fokuserar på bitumen, binde-
medlet i asfalt.

Vad är era planer för framtiden för NYNAS och bi-
tumen i Göteborg? Har NYNAS fortfarande 94 pro-
cent av marknaden för bitumen i Sverige? Varför 
finns det en sådan hemlighetskultur i branschen 
som man låtsas om inte existerar?
SVAR: Vi har en stark ställning på marknaden i 
Sverige och i Norden och fortsätter utveckla vår 
verksamhet. Vi går inte in på marknadsandelar 
av konkurrensskäl. I övrigt är vi öppna kring vår 
verksamhet, se vår hemsida där du även hittar vår 
årsredovisning.

Vid raffinering av råolja, är bitumen det tyngsta 
användbara ämne som återstår efter processen. 
Om bitumen är en biprodukt från raffineringen av 
råolja, och om PREEMRAFF bygger ut sina anlägg-
ningar som bestämt så att man kan göra bensin av 
tjockolja, kommer inte vanlig bitumen att kon-
kurrera ut ECO-bitumen då eftersom bitumen från 
traditionell råolja alltid kommer att vara en bipro-
dukt från raffineringen?
SVAR: Jag vet inte vad du menar med ECO-bitumen. 
Det som är viktigt i sammanhanget är att Nynas är 
ett annorlunda oljebolag på marknaden eftersom 
bitumen är en huvudprodukt, inte en biprodukt. 
Andra oljebolag strävar efter att i så stor utsträck-
ning som möjligt uppgradera de tunga oljefraktio-
nerna till bränslen.

Bitumen, mera populärt kallad asfalt, är mycket 
dyrt. Det kostar (2017) ca 350 kronor per kvadrat-
meter inklusive bärlagret (som består av grus) när 
den läggs på väg. En väg som är 6 meter bred och 1 
mil lång kostar som jämförelse 21 miljoner kronor 
(21 000 000 kr) att anlägga. 
   Är det lika dyrt eller dyrare att lägga ECO-asfalt?
SVAR: Bitumen är själva bindemedlet i asfalt. Det 
mesta i en asfaltbeläggning är sten och grus av oli-
ka storlek. Priserna på en beläggning varierar bero-
ende på vilken kvalitet man behöver för den aktuel-
la vägen. ECO-asfalt vet jag som sagt inget om.

Asfalt kan lyckligtvis återanvändas. Det finns i 
USA asfaltmaskiner, som återanvänder asfalten 
på stället genom att hetta upp asfalten till mel-
lan 175-200 grader. Asfalten mjukas upp på ytan 
och ned till de olika lagren. Man kan köra på den 
inom 5-10 minuter efter att ångvälten kört över 

TEMA
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den. Inget nytt material krävs. Asfaltmaskinerna 
kostar 20 miljoner kronor (20 000 000 kr) styck 
och går att köpa i USA. Metoden är mycket effek-
tivare och dessutom billigare än konventionella 
(traditionella eller vanliga) asfalteringsmetoder. 
Miljontals kilometer väg har asfalterats på detta 
sätt i USA. 
   Har Sverige, eller svenska företag, enligt din 
vetskap några planer på att köpa in sådana maski-
ner?
SVAR: Asfalt kan återanvändas till 100%. Vanligast 
i Sverige är att asfalt som fräses eller grävs upp 
körs till ett asfaltverk för att krossas och ingå i en 
ny beläggning. Det används även i Sverige liknande 
maskiner som dem du beskriver. Lyssna med Tra-
fikverket eller någon asfaltentreprenör.

Sverige köper bitumen ifrån Venezuela. Har 
NYNAS tillräcklig kapacitet för att producera 
ECO-asfalt eller bioasfalt för hela Sverige alt. nor-
ra halvan av Sverige beroende på om ni utvinner 
eller ska utvinna bitumen i stor skala i Göteborg 
eller inte? Och finns det vanlig bitumen i ECO-as-
falt trots att det börjar på ECO som i Ekologisk?
SVAR: Tidigare har till exempel Nynas köpt tung 
råolja (inte bitumen) från Venezuela som råvara för 
produktionen av bland annat bitumen. Idag använ-
der Nynas andra råvaror från andra länder.
Vi använder inte begreppet ECO-asfalt men våra 
bitumenprodukter är optimerade ur ett hållbarhets-
perspektiv. De har lång livslängd, kräver lägre en-
ergi vid tillverkningen och är återvinningsbara. Se:
https://www.nynas.com/sv/product-areas/bitu-
men-for-paving/bitumen-for-vagbelaggning/
our-offer/nynas-resolution/

Frågorna besvaras efter bästa förmåga. Eventuel-
la fel ligger inte den intervjuade till ansvar, vilket 
också slås fast i artikeln i vår tidskrift.

Fotnot: PEAB Asfalt kallar sin asfalt för ECO-Asfalt. 
Asfalten framställs med koldioxidneutral bioolja, 
soja och raps och oljerika frön och frukter. NYNAS 
har också lanserat biobaserade produkter men inom 
andra områden det senaste året.

Text: ROGER M KLANG
Foto: PRESSBILDER NYNAS

Lite tankar kring hållbart leverne och att ta ställning

Det finns mycket att säga om det här känner jag.
Vad gäller att tänka och därefter handla kring en nå-
got sånär hållbar miljö tycker jag nog att jag gör så 
gott jag kan. Eller i alla fall så gott jag förmår. Både 
praktiskt och ekonomiskt. Jag reser t ex kollektivt, 
cyklar eller går. 

Kläder köper jag ofta på second hand men när jag 
ibland har handlat på HM eller liknande med mycket 
låga priser så har jag oftast fått ett sting av dåligt 
samvete eftersom jag ju förstår att de som arbetar 
med att tillverka plaggen med all säkerhet är mycket 
underbetalda och även arbetar under miserabla för-
hållanden. Dock kan jag, krasst ekonomiskt, ibland, 
känna mig mer eller mindre tvungen att köpa exem-

pelvis jeans på den billigaste affären. Mår inte bra 
av detta. 

Något jag inte helt tagit ställning till är detta med 
maten. Som det är just nu så äter jag det mesta. Såväl 
fågel som fisk och kött och allting där emellan. Detta 
gör jag trots att jag vet att många många djur far 
otroligt illa såväl under sin levnad samt hur en del 
prepareras, beroende på ursprungsland, förebyg-
gande med Antibiotika och specialfoder så de skall 
växa fortare mm.

Åtminstone så köper jag svenskt kött och ägg där 
hönorna, åtminstone får gå utomhus. Frågan är väl 
om man kan lita på det som står på förpackningar-
na? Jag ställer mig tveksam till detta.

Fisk äter jag väl någon dag i veckan och då oftast 
på Fontänhuset. Var denna är fångad, transporterad 
och förpackad vete väl ”gudarna” – det vill jag nog 
helst inte veta…

Jag kommer i alla fall sätta mig in i detta med var 
hur och varför jag bör ta ställning och välja min mat 
utifrån min egen ”moraliska kompass” framöver, 
det har jag bestämt.

               Text: MARIA O
Bild: PÄR K
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Det jag tycker om miljön, är att man ska vara rädd 
om det man använder och kastar i soporna, att man 
tänker på det så att det blir bra om man kastar det 
som man har ätit eller druckit upp. Det kan gå till 
återvinnning.  Det tillverkas alltid nya mat- och 
dricksförpackningar hela tiden. Vi människor blir 
glada om vi kan försöka hålla rent i naturen. Genom 
att kasta skräpet i en soptunna så håller vi miljön på 
en bättre nivå. Det största hotet i miljön är om det 
kommer ut en massa skräp i naturen, eller om det 
kommer ut en massa olja i havet. 

Det jag, Linda, känner inför miljön är att jag hopp-
as att vi människor kan samarbeta för att hålla det 
rent tillsammans. Jag tycker det hade varit en lysan-
de plan om man var och en är försiktig med att hälla 
ut oljor i havet eller andra kemikalier. Naturen mår 
ju bra av att det är rent och fint i naturen, då trivs 
naturen bättre. Om alla människor använder sin mat 
och dryck och alltid sorterar det i soporna då går det 
bättre. Det är bra att man använder mat och dricks-
förpackningar, att man använder det också innan 
det möglar, då är det hållbarhet i sig.

Hållbarhet för mig

Vad gör jag för hållbarheten och 
miljön?

Text: LINDA K
Foto: MALIN E

Vi lever i ett konsumtionssamhälle. Människor vill 
köpa saker som är ganska onödiga egentligen. Ofta 
köper man elektronikprylar med högst begränsad 
livslängd, som stereos, televisionsapparater, paddor 
m.m. 

Vad gör jag för hållbarheten för miljön? Jag gör 
ganska mycket, eller rättare sagt så gör jag ganska 
lite eftersom att vara hållbar är detsamma som att 
avstå från lyxprylar. Jag kör t.ex. inte bil, jag åker 
inte ens buss särskilt ofta. Jag går för det mesta när 
jag ska någonstans inom Lund. Jag har ingen TV. Jag 
har ingen padda. Men jag måste köpa en ny stereo 
så småningom, min har lagt av och jag vill ha en ny 
stereo. Den gamla stereon för 5,000kr höll inte mer 
än drygt tre år. Vissa elektroniska funktioner på den 
gick sönder efter knappt två år. Jag kan inte längre 
öppna CD-luckan på stereon, Madonna sitter och 
snurrar och det är den enda skivan jag kan lyssna 
på numera. Stereon är en DENON. Köp inte en stereo 
av märket DENON. Jag köpte min på HiFi-klubben. 
Man förväntar sig att HiFi-klubben ska sälja kvali-
tetsvaror. Det gör de säkert också, men det betyder 
tydligen inte att de inte också säljer lågkvalitativa 
produkter för att göra sig en hacka. Då kan jag lika 
gärna köpa en stereo på nätet, och det tänker jag 
göra när jag ska köpa min nya stereo.  Men högta-
larna är fortfarande funktionella. Högtalarna är av 
märket Dali. 

Jag tycker inte att det är svårt att vara miljömedve-”Jag källsorterar dessutom noga. Det är inte alla som gör det, 
har jag märkt.” - Roger

TEMA
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Hållbarhet och Corona

ten om man, som jag, inte har ekonomin för att köpa 
elektroniska prylar. Elektroniska prylar i Västvärlden 
slutar ofta som skrot någonstans i något afrikanskt 
land och det bidrar till miljönedskräpningen mer än 
kanske några andra produkter. För bilar återanvän-
der man många enskilda komponenter nedsmält, 
eller bilar har i vilket fall som helst ett skrotvärde 
här i Sverige och många av de nedmonterade delarna 
säljs sedan till ägare av lite äldre bilar eller till olika 
verkstäder. Bilar har dessutom längre livslängd än 
elektronik. 

Jag äter kött, ägg och mjölkprodukter, det vill jag 
inte ändra på. Men jag äter ibland vegetarisk mat, 
särskilt på Fontänhuset i Lund, inte för miljöns skull 
utan för djurens skull. En annan person på Fontän-
huset lärde mig att det finns någonting som heter 

Flexigan. En Flexigan är en person som ibland äter 
kött, men som försöker hålla sig till vegetarisk eller 
vegansk mat i så stor utsträckning som möjligt. Jag 
försöker ta efter hennes exempel, för djurens skull. 
Så jag är lite hållbar även vad det gäller maten, även 
om hållbarhet för miljön inte är mitt motiv för att äta 
vegetarisk mat. Kött är dessutom dyrt. Fyra skivor 
fläskkarré kostar väl nittio kronor eller något? Jag 
har inte köpt fläskkarré eller kotletter eller filéer av 
något slag på jättelänge. Jo vid något tillfälle den här 
sommaren har jag köpt fläskkarré till en grillfest, 
men inte som vardagsmat.
   Jag källsorterar dessutom noga. Det är inte alla 
som gör det, har jag märkt.

Text: ROGER M KLANG
Foto: MALIN E

Är denna nerläggning av samhället hållbar. Nej det 
tror jag inte, men det ska den inte vara heller. Ska den 
vara hållbar behöver vi skapa en normalitet kring att 
hålla avstånd och att bära ansiktsmasker när man är 
ute eller åtminstone när man är sjuk. Skulle en så-
dan förändring vara bra? Här delas jag lite, förbätt-
rad hygien hade lett till mindre sjukdom men även 
till ett sämre immunförsvar hos populationen då de 
inte utmanas lika ofta. Å andra sidan kan det dö fler 

människor om vi inte har bättre hygien. Sedan är det 
det faktum att alla dör vi av något. Vi kan inte leva i 
all evinnerlighet, allt vi gör är för att förlänga liv och 
inte rädda det. Så denna förändring hade förlängt liv 
men är det verkligen långsiktigt? Är det bra på lång 
sikt?

Text: MICHAELA B

”Hållbarhet, där är 
jag är nog inget 

föredöme.”
/Anonym
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Jordbruksmark innehåller stora mängder kväve 
och fosfor. När jorden rörs om vid odling, till 
exempel när man plöjer, harvar och sår, frigörs 
mer av dessa näringsämnen. Gödsling tillför sedan 
ännu mer kväve och fosfor.

När vatten sipprar genom marken, eller rinner 
på jordlagret, följer en del av växtnäringen med. 
Det mesta tas upp av grödorna, men en del vatten 
sipprar nedanför rotdjupet där det inte kan nås 
av växtrötterna. Växtnäringen följer istället med 
vidare till grundvattnet, diken och vattendrag och 
hamnar till slut i sjöar och hav. Det är en bidragan-
de orsak till övergödning och Östersjöns algblom-
ningar.

Läckage av växtnäringsämnen från mark är 
naturligt, men odling av marken gör att läckaget 
ökar. När jordbruket mekaniserades, och mine-
ralgödsel började användas, ökade intensiteten 
i odlingen, och därmed ökade också läckaget av 
kväve och fosfor.
Läckaget från jordbruket beror på flera faktorer och 
bara en del av dem går att påverka. Vad som odlas 
och hur man gödslar, men även inriktningen på 
produktionen (växter eller djur) kan påverka miljön 
negativt. Så våra matvanor har stor betydelse.

Slamgödsling av åkermark
Senaste officiella statistiken om slamanvändningen 
i Sverige finns i ett statistiskt meddelande från SCB 
och rör användningen 2006. Enligt SCB användes 
minst 31 000 ton slam som gödselmedel i jordbru-
ket år 2006, vilket motsvarade ca 15 % av den totala 
slamproduktionen i Sverige detta år.

Makronäringsämnen som fosfor och kväve samt 
mikronäringsämnen såsom koppar, zink, nickel, 
kobolt, är essentiella (livsnödvändiga) mikronä-
ringsämnen, som kan betraktas som nyttiga så 
länge de tillförs i rätt mängd i förhållande till odlade 
grödors näringsbehov. 

Även helt oönskade ämnen som kadmium, 

kvicksilver samt PCB och andra svårnedbrytbara 
organiska ämnen tillförs marken vid gödsling. Dessa 
ämnen är toxiska (giftiga), bioackumulerbara och 
har inte någon känd egenskap som växter eller djur 
behöver. Liksom de ämnen som tas upp ovan, tillförs 
dessa miljöfarliga ämnen mark och vatten via såväl 
nederbörd som gödselmedel. Om man enbart gödslar 
med mineralgödsel tillförs dock inga organiska 
ämnen till åkermarken genom själva gödslingen. 

Under 2014 fick haven ta emot 114 600 ton kväve 
och 3 340 ton fosfor från mark och mänsklig aktivitet 
i Sverige. Knappt hälften av det var naturligt läckage 
från skog och mark. Av de mänskligt påverkade 
utsläppen kom 42 procent av kvävet och 35 procent 
av fosforn från jordbruket, medan 36 procent av 
kvävet och 52 procent av fosforn kom från renings-
verk, enskilda avlopp och industrier.

Växtnäring som når Östersjön förändrar balansen 
mellan alger, plankton och olika fiskarter, där några 
missgynnas medan andra gynnas. Denna obalans är 
en bidragande faktor till syrefria bottnar och fler al-
gblomningar. Nästan hälften av växtnäringen som 
når till Egentliga Östersjön kommer från jordbru-
ket. Egentliga Östersjön är den del av Östersjön som 
sträcker sig från södra Ålands hav till de danska 
sunden, och det är den del av Östersjön som har 
störst problem med övergödning.

Skulle jordbruksproduktionen minska i Sverige 
kan det innebära att miljöproblemen istället flyttar 
utomlands.

Klimat och produktion
Klimatet har en stor inverkan på hur mycket växtnä-
ring som läcker från jordbruket. Ökad nederbörd gör 
att mer jord och växtnäring transporteras till haven 
med älvar och åar. 

Hur jordbruket bedrivs påverkar också växtnä-
ringsläckaget. Att växtodlings- och djurgårdar är 
koncentrerade till olika delar av landet gör att stall-
gödseln i viss mån inte finns där grödorna odlas, 

Östersjön och hållbarhet 
för det svenska jordbruket

TEMA
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och att fodret inte odlas där djuren finns. Istället 
köps mineralgödsel in till växtodlingen och foder 
köps in till mjölk- och köttdjuren. På så sätt bryts 
den naturliga kopplingen mellan växt- och djurpro-
duktion. Det mesta av maten konsumeras sedan i 
städerna, men en stor andel av avloppsslammet som 
innehåller kväve och fosfor återförs inte till jordbru-
ket. Det innebär att kretsloppet bryts.

En del försvinner på vägen
På väg till haven sker en naturlig minskning av växt-
näringen i vattendragen. Lättlösliga kväveförening-
ar i vattnet omvandlas till vanligt luftkväve med 
hjälp av mikroorganismer. Både fosfor och kväve 
bromsas upp och faller som sediment till botten av 
sjöar, våtmarker och vattendrag. En del av växtnä-
ringen tas upp av vattenväxter och annan växtlig-
het i strandkanter och våtmarker. Denna växtnä-
ringsminskning, även kallad retention, påverkas av 
om vattendragen är raka eller slingrande, och hur 
mycket våtmarker och sjöar det finns i landskapet.

Läckaget från jordbruket har minskat
Vart tredje år tar statistikmyndigheten SCB fram en 
rapport om gödselmedelshanteringen i jordbruket, 
och den används vid beräkningar av jordbrukets be-
lastning av kväve och fosfor på havet. Därför vet vi 
att både kväve- och fosforläckaget har minskat.

Utsläpp i Östersjön
Totalt nio länder gränsar mot Östersjön, Öresund 
och Kattegatt. Under 2014 stod Sverige för 13 procent 
av den årliga kvävetillförseln dit (vilket är den näst 
högsta siffran för de nio länderna) och 11 procent 
av fosforn. Att kväveutsläppen från Sverige var och 
är så pass stora beror mycket på vår långa kust där 
många vattendrag mynnar ut. 

Så arbetar man med miljömålet
Sverige har sexton miljömål, och noll övergödning 
är ett av dem. Havs- och vattenmyndigheten är 
ansvarig myndighet, men Jordbruksverket arbetar 
också för att Sverige ska nå miljömålet.

Man prioriterar fosforgödsling till grödorna 
potatis, sockerbetor och majs, eftersom de är fosfor-
krävande och dessutom svarar bra på fosforgödsling.

I dag sprider bönder drygt sex gånger mer fosfat från 
gruvor än från ladugårdar på sina åkrar. 

Behovet av gödsel som innehåller fosfor och andra 
näringsämnen kommer att öka kraftigt i världen i 
framtiden. Även svavel kan bli en bristvara enligt 
vissa bedömare.

Östersjön
Mellan 300 000 och 500 000 ton fosfor beräknas 
finnas löst i vattenmassan i Egentliga Östersjön, 
Finska viken och Rigabukten. 

Lösningar på problemet med övergödningen av 
Östersjön
Fosfor som är löst i östersjövattnet har föreslagits 
fällas ut kemiskt med bland annat kalk från märgel-
sten som finns i stora mängder på Gotland. 

Alltför hårt fiske på för människor begärliga 
fiskarter har stört näringsväven och lett till regim-
skifte från torsk till skarpsill. Med en annan in-
riktning på fiskeförvaltningen skulle Östersjöns 
ekosystem kunna fungera bättre. 

På svenska västkusten har även försök genomförts 
med att odla blåmusslor för att genom dessa kunna 
producera både mat och samtidigt skörda närings-
ämnen som fosfor och kväve ur havet. 

En naturlig lösning, som inte människan råder 
över, skulle vara om stora mängder syrerikt havs-
vatten tränger in i Östersjön över de dansktyska 
trösklarna i samband med stormar och förmår de då 
syresatta bottensedimenten att binda fosfor.

En annan naturlig lösning vore om Östersjöns eget 
ekosystem kunde ta hand om växtnäringen och ge en 
ökad produktion högre upp i näringsväven. 

Fosforpotential i svenskt avloppsslam
Kommunalt avloppsvatten innehåller fosfor som är 
en ändlig resurs. 95 procent av fosforn i inkomman-
de vatten till svenska avloppsreningsverk avskiljs till 
avloppsslammet. 

Kompilator: ROGER M KLANG
Källor: NATURVÅRDSVERKET, JORDBRUKSVERKET

Lunds Fontänhus flyttar in i nya lokaler. Från och 
med årsskiftet hittar ni oss i Magleskolans gamla 
lokaler på Magle Stora Kyrkogata i Lund.

Nytt år, ny lokal



12

När jag var barn var naturen oemotståndligt lock-
ande och påtagligt närvarande i vardagen. Naturen 
var en självklar arena där allemansrätten gav oss 
möjligheter att ta del av den i nästan obegränsad 
frihet. Det var givet att leka utomhus året runt, där 
naturen var ett eget och fantasikittlande univer-
sum utom räckhåll för vuxenvärlden. På vintern 
var grottorna av snö och på sommaren kungariken 
i granskog. Familjer åkte på utflykt ut i det fria, 
fikade på hembakt, badade och grillade korv. Att 
plocka bär och svamp var ett folknöje och ett sätt 
att ta tillvara naturens resurser. Det syltades och 
saftades i folkhemmen och en och annan gav sig ut 
i skogen och ägorna för att hugga sin egen julgran. 
Reklamkampanjen ”Håll Sverige rent” fostrade 
många av oss till vuxna som aldrig skulle drömma 
om att lämna skräp efter oss utomhus. Än idag le-
ver figuren Skogsmulle kvar som en friluftsverk-
samhet där små barn få undersöka naturen på ett 
nyfiket och tryggt sätt. 

Naturen blir hållbarhet
Men då, för flera decennier sedan, började frågor 
som gällde vår miljö att problematiseras i allt högre 
utsträckning. De tog plats i den offentliga debatten 
och blev en kontroversiell politisk fråga. Miljö hand-
lade inte bara om naturen runt knuten, utan om nå-
got mycket större. Vi röstade om kärnkraften, fick 
ett Miljöparti och möjligheter att handla ekologiskt. 
Källsortering av sopor blev ett steg i ett kollektivt 
ansvarstagande för en miljö som i allt snabbare takt 

fick betala priset för vårt välstånd.  Det pratades 
alltmer om hållbarhet. I slutet av 1980-talet kom 
FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid”, även 
kallad Brundtlandrapporten. Den befäste att håll-
bar utveckling är ”en utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina be-
hov.” Brundtlandkommissionen betonade att hållbar 
utveckling inbegriper såväl ekonomiska som ekolo-
giska, sociala och kulturella aspekter. 

Sedan Brundtlandrapporten släpptes har miljöfrå-
gor, vårt klimat och ekologisk hållbarhet blivit en av 
de allra viktigaste och mest brännande framtidsfrå-
gorna. Den ekologiska hållbarheten handlar om att 
vårda naturresurser och ekosystemen långsiktigt 
och behålla dess önskade funktioner, t.ex. att till-
handahålla rent vatten, energi och klimatreglering. 
En omfattande forskning visar på människans allt 
större påverkan på vår miljö. Politiken försöker att 
finna lösningar på problem som inte längre bara in-
begriper vår vardag och närmiljö, utan är globala. 
Internationella organisationer driver på utveckling-
en mot en hållbar framtid, fortfarande allt som oftast 
i motvind och i strid med kraftfulla ekonomiska och 
andra intressen. Miljöskandaler har avslöjats runt-
om i världen, inte sällan med storföretag involvera-
de, parallellt med att nya larmrapporter presenteras. 
Drunknande isbjörnar och utrotningshotade pandor 
har blivit symboler för människans utbredning och 
påverkan på naturen. Samtidigt har kunskapen och 
tekniken utvecklats för att kunna hejda en skenande 

Hållbarhet 
Det handlar inte om mig … eller?

Sorterar du?

TEMA
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utveckling där vi förbrukar och påverkar jorden på 
sätt som inte går att återställa.    

Hållbarheten blir social
Samtidigt som kunskaperna om att den ekologiska 
hållbarheten är helt nödvändig för vår fortlevnad har 
manifesterats har begreppet hållbarhet vidgats. Håll-
barhet brukar definieras som de tre komponenterna 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. När de 
samspelar och stödjer varandra förväntas detta leda 
till hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten 
brukar ofta beskrivas som att den ligger till grund 
för den sociala och ekonomiska hållbarheten. 

Den sociala hållbarheten berör människans livs-
betingelser i samhället, t.ex. hälsa, trygghet, utbild-
ning, rättvisa och maktutövning samt möjligheterna 
att förbättra allt detta. Ett socialt hållbart samhälle 
är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor 
lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga 
skillnader. Det är ett samhälle med hög tolerans där 
människors lika värde står i centrum. Detta kräver 
att människor känner tillit till varandra och är del-
aktiga i samhällsutvecklingen. De mänskliga rättig-
heterna är grundläggande för en sådan progression. 
Social hållbarhet omfattar det individuella perspek-
tivet men handlar också om hur dessa livsbetingelser 
fördelar sig mellan människor. Den sociala hållbar-
heten är av avgörande betydelse för det demokratis-
ka samhället och helt nödvändig ur ett samhällseko-
nomiskt perspektiv.

En förutsättning för social hållbarhet är att det som 
erbjuds av välfärdssamhället tillgodoser alla männ-
iskors grundläggande behov och att de mänskliga 
rättigheterna säkerställs i praktiken. Samhället ska 
bidra till att alla människor är inkluderade - oavsett 
faktorer som kön, utbildningsnivå, social status, et-
nisk tillhörighet, religion, identitet, ålder och funk-
tionsnedsättning. I september 2015 antog FN Agenda 
2030 och de globala målen för hållbar utveckling, en 
utvecklingsagenda där det tas ett helhetsgrepp kring 
hållbar utveckling. Agendan betonar att de tre olika 
perspektiven är lika viktiga och ömsesidigt beroen-
de av varandra. Världens ledare har genom Agenda 
2030 och 17 globala mål i denna förbundit sig att av-
skaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och 
orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt 
lösa klimatkrisen. 

Universella mänskliga rättigheter
Den svenska regeringen har tillsatt en delegation 
som ska stödja Sveriges genomförande av agenda 
2030. Regeringen är också ytterst ansvarig för att de 
mänskliga rättigheterna tillgodoses i Sverige. FN:s 
allmänna förklaring och de två FN-konventioner-
na från 1966 (konventionen om medborgerliga och 
politiska rättigheter samt konventionen om ekono-
miska, sociala och kulturella rättigheter) innehåller 
tillsammans en lång rad rättigheter och grundläg-
gande friheter, bl.a. rätten till skydd mot övergrepp 
och rättigheter för att tillgodose de mest grundläg-
gande behoven.
De mänskliga rättigheterna är universella och gäl-
ler för alla. De slår fast att alla människor, oavsett 
land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika 

i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna 
reglerar i grunden förhållandet mellan staten och 
individen. De utgör en begränsning av statens makt 
över individen och slår samtidigt fast vissa skyldig-
heter för staten. Ett exempel är att staten är skyldig 
att skydda individens rättigheter från att kränkas av 
andra enskilda. Ett annat är att staten ska se till att 
varje människa kan förverkliga och utkräva sina rät-
tigheter enligt konventionen. 

De mänskliga rättigheterna finns nedskrivna i oli-
ka typer av internationella överenskommelser. Dessa 
har olika beteckningar. Konventioner och protokoll 
blir juridiskt bindande genom att staterna förklarar 
sig bundna av dem (exempelvis genom att ratifice-
ra dem), medan förklaringar och deklarationer utgör 
politiska förpliktelser. 

Konventionen om rättigheter för 
personer med 
funktionsnedsättning
År 2006 passerades en ny milstolpe i FNs och värl-
dens arbete med att främja mänskliga rättigheter. 
I slutet av det året fullbordades konventionen om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Konventionen är ett resultat av att man har sett 
allvariga kränkningar av mänskliga rättigheter för 
personer med funktionsvariation i alla delar av värl-
den. Syftet för konventionen är att främja, skydda 
och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter 
för alla personer med funktionsnedsättning. 

Den färdiga konventionen kunde formuleras ge-
nom långa och intrikata förhandlingar, där det in-
ternationella nätverket WNUSP (World Network of 
Users and Survivors of Psychiatry) hade en ledande 
roll. WNUSP är en demokratisk organisation av bru-
kare och överlevare av psykiatrin som representerar 
dessa grupper på en global nivå. Nätverket definie-
rar sig som bestående av människor som har upplevt 
psykisk sjukdom eller ohälsa och som har använt 
eller överlevt den psykiatriska vården. Nätverket 
grundades 1991 och har idag medlemmar i över 50 
olika länder. Under arbetet med att utveckla och ra-
tificera konventionen om mänskliga rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning representerades 
Sverige av ombudsmannen för RSMH i Skåne, Riks-
förbundet för Social och Mental Hälsa.

Under processen med att utarbeta och förhand-
la om konventionen medverkade delegater från en 
lång rad länder. Flera länder, där brott mot mänsk-
liga rättigheter är vanliga, har under processen för-
sökt att driva igenom ändringar av skrivelser för att 
de skulle bli mindre omfattande och förpliktigan-
de för staten. WNUSP betraktar konventionen som 
sin viktigaste seger hittills i arbetet med att främja 
mänskliga rättigheter och förbättra situationen för 
människor med funktionsvariation världen över.   

Den svenska regeringen beslutade den 15 mars 
2007 att underteckna konventionen och det fakulta-
tiva protokollet. Konventionen och protokollet träd-
de i kraft den 3 maj 2008 och för Sverige trädde de i 
kraft den 14 januari 2009. 

forts. på nästa sida -->
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Konventionens betydelse
Trots att ett mycket stort antal stater har under-
tecknat konventionen om mänskliga rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning fortsätter indi-
vider i alla delar av världen att möta hinder från att 
förverkliga alla sina mänskliga rättigheter. Konven-
tionen om rättigheter för personer med funktions-
nedsättning är enormt betydelsefull genom att slå 
fast vilka rättigheter som, utöver de allmänna kon-
ventionerna, specifikt gäller för dessa personer och 
grupper. 

I inledningen till konventionen slås fast att stater-
na som ratificerat den åter bekräftar att mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter är univer-
sella, odelbara och inbördes beroende av och rela-
terade till varandra. Staterna bekräftar behovet av 
att garantera att personer med funktionsnedsätt-
ning får åtnjuta alla sina rättigheter utan diskri-
minering. Staterna som har undertecknat konven-
tionen erkänner också att ”funktionsnedsättning” 
och ”funktionshinder” är begrepp under utveckling. 
Funktionshinder härrör från samspel mellan perso-
ner med funktionsnedsättningar och hinder som är 
betingade av attityder och miljön. Detta motverkar 
ett fullt och verkligt deltagande i samhället på lika 
villkor som alla andra. 

Några av de allra viktigaste och mest fundamentala 
artiklarna i konventionen berör rätten till liv och det 
absoluta förbudet mot all form av diskriminering. 
Rätten till utbildning och arbete är också grund-
läggande. Ingen får utsättas för tortyr eller annan 
grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning. Alla personer med funktionsvariation 
har rätt till individuellt självbestämmande och obe-
roende, däribland friheten att göra egna val. Kon-
ventionsstaterna ska också erkänna att personer 
med funktionsnedsättning åtnjuter rättskapacitet på 
lika villkor som andra i alla hänseenden samt har 
rätt till frihet och personlig säkerhet. Staterna som 
har ratificerat konventionen ska också betona bety-
delsen av att integrera frågor om funktionshinder 
som en väsentlig del i relevanta strategier för hållbar 
utveckling. 

FN och EU driver på utvecklingen 
FN går i sitt arbete med mänskliga rättigheter ännu 
längre än konventionen om mänskliga rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning. Inom orga-
nisationen finns en stor avdelning som enbart ar-
betar med frågor som rör det psykiatriska området. 
FN vill bland annat att konventionsstaterna avskaf-
far psykiatrisk tvångsvård och förvaltarskap. Man 
ser även den svenska, psykiatriska tvångsvårdslag-
stiftningen som diskriminerande i sig och vill att alla 
stater hittar och inför alternativ till tvång i vården.  

FN har också inrättat kommittéer och ett stort an-
tal så kallade särskilda rapportörer som granskar en 
lång rad av frågor och områden som rör mänskli-
ga rättigheter. Som enskild medborgare i ett land 
som ratificerat FNs konventioner kan man vända sig 
med klagomål till FN om man anser att man utsatts 
för brott mot de mänskliga rättigheterna. Det finns 
bland annat en särskild rapportör för mänskliga rät-
tigheter för personer med funktionsnedsättning och 

en annan som bevakar alla människors rätt att åt-
njuta största möjliga fysiska och psykiska hälsa. De 
särskilda rapportörerna besöker också länder där 
man ser systematiska brott mot mänskliga rättig-
heter. 

Eftersom det fortfarande sker brott mot mänskliga 
rättigheter i alla länder i världen granskar FN kon-
ventionsstaterna vart femte år. År 2020 granskades 
Sverige. Den svenska regeringen ålades att inkomma 
med en redogörelse om efterlevnaden av mänskliga 
rättigheter i landet. FN uppmanade inför gransk-
ningen organisationer inom bland annat civilsam-
hället och funktions-hinderrörelsen att inkomma 
med alternativa rapporter om läget i Sverige för att 
komplettera och nyansera bilden som presenterades 
i den offentliga redovisningen. 

Även inom EU pågår ett progressivt arbete med 
att främja mänskliga rättigheter. Europakommis-
sionen antog 2019 en resolution som syftar till att 
skydda personer med psykosociala funktionsvaria-
tioner från ofrivilliga tvångsåtgärder inom den psy-
kiatriska vården. Man vill istället se en utveckling i 
medlemsländerna mot en psykiatri som grundar sig 
i förverkligandet av mänskliga rättigheter enligt FNs 
olika konventioner.  Ett förslag i resolutionen är att 
EUs medlemsländer inte längre ska finansiera psy-
kiatrisk vård och verksamheter som grundar sig i en 
föråldrad kunskap och människosyn, bruk och miss-
bruk av nationella tvångsvårdslagstiftningar. 

Du och jag
Så var finns du och jag i detta globala arbete med 
hållbarhet? Staten har fundamentala skyldigheter 
att främja hållbarhet i alla former, men även indi-
viden i det samhälle vi behöver skapa måste bidra. 
Vi har möjlighet att i vardagen leva på sätt och göra 
val som i mindre utsträckning belastar miljön. Att 
sortera sina sopor, äta grönare, återvinna saker och 
handla secondhand är en bra början. 

Mötesplats social hållbarhet är en plattform för 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte som drivs som ett 
samarbetsprojekt mellan Folkhälsomyndigheten och 
Sveriges Kommuner och Landsting. Mötesplatsen 
menar att en god och jämlik hälsa är en förutsättning 
för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar 
utveckling. Det gäller både globalt, nationellt, regi-
onalt och lokalt. Mänskliga Rättighetsdagarna har 
funnits sedan år 2000 och är Nordens största forum 
för mänskliga rättigheter. Konferensen äger rum år-
ligen och är ett forum för kunskapsutbyten mellan 
alla som engagerar sig i frågor som rör mänskliga 
rättigheter. 
En hållbar framtid där vi inte skadar miljön, för-
brukar mer än vad vi och kommande generationer 
behöver och där alla människor åtnjuter alla sina 
mänskliga rättigheter är inte utom räckhåll, men vi 
behöver fortsätta att agera med kraft och det nu. 

Text: CAMILLA
Foto: PÄR
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Möt Helga - en varm vind från Island

Den ständigt leende Helga hjälper studenter att få tillbaka motivationen då de fastnat eller hamnat fel i det krävande tempot på högskolan.

Helga Asgeirsdottir, det coola 
namnet inte bara antyder att hon 
har rötterna på Island, det till och 
med bekräftar det
- Så är det. Jag föddes i Reykjavik 
1985 och hade min tidiga barndom  
där ända tills familjen flyttade till 
Sverige 1993, berättar Helga.

Trots sina unga år minns hon 
mycket av barnaåren. Hon är äldst 
i en syskonskara på tre.

Hennes släkt var stor och kam-
ratumgänget om möjligt ännu 
större.
- Jag minns att vi badade mycket 
i de stora bassänger som finns på 
Island. Vi badade året runt, berät-
tar hon. 

Island har ju den lyxen att det 
finns  varma källor och gejsrar i 
naturen. Naturligtvis badar man 
inte i dem. Men vattnet leds från 
källorna till bassängerna där man 
kan bada behagligt i både varmt, 
kallt och ljummet vatten. En lyx 
vi inte har i Sverige, åtminstone 
inte utan att det kostar massor 
av energi av det ena eller andra 
slaget.

Det var också tack vare sin familj 

och stora släkt som Helga kom att 
intressera sig för musik. Inte bara 
att lyssna till, men också att lära 
sig spela ett instrument. Hennes 
pappa var pianist och mamman 
violinist.
- Och jag valde så klart fiol precis 
som mamma, skrattar Helga.

Spela på gehör
Men det var inte bara Helgas för-
äldrar som lärde henne att spela. 
I skolan där hon gick använde 
man sig av suzukimetoden för att 
lära barn att spela ett instrument. 
Suzukimetoden är en pedagogisk 
metod, främst använd för instru-
mentundervisning inom musiken. 
Metoden skapades av den japan-
ske violinisten Shinichi Suzuki. 
Hans filosofi är att studenten ska 
lära sig i sin egen takt i små steg, 
och ständigt bli uppmuntrad, på 
samma sätt som ett litet barn lär 
sig att prata. Med andra ord lära sig 
på gehör. En metod som kanske 
också borde användas i språkun-
dervisningen i våra skolor? 

Men så kom den där stora dagen 

i Helgas liv. Familjen skulle emig-
rera  till Sverige och året var 1993.
- Många skulle nog tycka att det 
var sorgligt att lämna sitt hem-
land, men jag tyckte bara att det 
var kul, säger Helga.
-Jag minns när vi steg av planet 
på Kastrups flygplats. Det blåste, 
men det var varma vindar. Det 
hade  jag aldrig upplevt. Blåste det 
på Island så var det bara iskallt.

Löddeköpinge
Flyttlasset bar till Löddeköpinge 
och en hyrd villa till att börja med. 
Och det var också i Löddeköpinge 
hon skulle genomleva sin första 
dag i den svenska skolan. Utan att 
kunna ett ord svenska måste det 
vara en utmaning för vilken liten 
åttaåring som helst.
- Men det var inte så, säger Helga. 
Jag kände mig välkommen redan 
första dagen. Ovanför ”svarta 
tavlan” hade mina klasskamra-
ter hängt upp olika bokstäver som 
tillsammans bildade: ”Välkom-
men Helga”. Och på rasterna ville 
alla leka med mig. 

PORTRÄTT
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Varje juldag var det tradition i Helgas släkt att alla barnen som spela-
de ett instrument skulle hålla en konsert.

Helga med sin lillebror, mamma och pappa på Keflaviks flygplats 
inför avresan och flytten till Sverige.

Helga övar tillsammans med sin mormor Hulda som sitter vid 
pianot.

Alla mina klasskamrater tyckte det 
var spännande med en ny kompis 
som kom hela vägen från Island. 
Och alla ville leka med mig. Och 
ett, tu, tre så hade jag också lärt 
mig att tala svenska.

Åren gick och familjen flyttade 
till Hjärup, men hela tiden hade 
Helga sin kära fiol vid sin sida.

Efter grundskolan sökte hon in 
på Spykens musiklinje där hon 
gick i tre år. Och som många andra 
elever som slutat gymnasiet tänk-
te Helga ”vad händer nu?”

Tillbaka till rötterna
Efter sommarlovet hade Helga 
beslutat sig för att resa tillbaka 
till hemlandet Island. Inte för att 
hon hade varit borta så länge. Hon 
hade ju varit där många gånger 
för att hälsa på släkt och vänner.

Men den här gången vill hon 
prova på att leva som isländska. 
Hon reste till Reykjavik och fick 
nästan genast jobb på ett av sta-
dens bästa hotell där hon arbetade 

som frukostvärdinna och städer-
ska.
- Jobbet var väl ingenting att skry-
ta om, men att bo i staden gjorde 
att jag kände mig som en äkta is-
ländare. Jag talade språket hela ti-
den, var ute och hängde med både 
gamla och nya kompisar, berättar 
Helga.

Det här var innan Islands hela 
ekonomi kraschade och Reykja-
vik ansågs vara en Europas riktiga 
partystäder.
 Men Helga ville utforska värl-
den lite till och åkte till Grekland 
där hon jobbade  på ett fritids för 
barn. Efter det åkte hon vidare till 
Frankrike där hon fick testa på sin 
kreativitet som designer.

Men till sist kom hon, som de 
flesta, till den punkt i livet där 
hon frågade sig vad hon egentli-
gen ville göra med sitt liv. Dels var 
hon klok, dels var hon en skicklig 
musiker. Svaret blev under en tid 
en kombination av båda. Bandet 
Apolonia välkomnade henne som 

violinist. Apolonia var ett ganska 
coolt band som spelade folkmu-
sik i högt tempo men också kle-
zermusik som är en blandning av 
ungersk, judisk och balkan-mu-
sik.
- Det var en väldigt rolig tid, men 
jag kände att jag måste sluta. De 
andra i bandet ville ha musiken 
som levebröd och vara professi-
onella. Men det ville inte jag och 
då var det lika bra att låta någon 
annan få chansen. 

Helga spelar i dag med ett band 
som spelar skotsk musik. Hon 
tycker det är kul och omfattning-
en är inte lika stor som när hon 
spelade med Apolonia.

Hon hade under tiden sökt och 
kommit in på socialhögskolan i 
Malmö. Och efter sju terminer 
stod Helga där som nybakad so-
cionom.
Första jobbet blev på ett kriscen-
trum för kvinnor, som av olika 
anledningar behövde leva skyd-
dat, framför allt från sina män. 
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Och lite senare arbetade hon ock-
så på kvinnojouren. Ett ställe där 
hennes mjuka och vänliga fram-
toning kom väl till pass. Hon bod-
de i Malmö i tio år.

Fontänhuset 
Det var 2013 som Helga fick höra 
att Fontänhuset behövde personal 
och hon skickade in en ansökan.
-Jag minns att det var Matilda, 
Johan, Pernilla och Irene som in-
tervjuade mig. Men det måste 
ha gått bra för jag är fortfarande 
kvar, ler Helga.

Här i huset arbetar Helga med 
studenter som på något sätt har 
fastnat i sin utbildning.
- Den psykiska ohälsan har ökat 
bland högskoleelver. Men samti-
digt är det fler som vågar ”komma 
ut” och söka hjälp.

Det är där Helga och hennes 
kolleger kommer in i bilden. De 
försöker reda ut komplexa pro-
blem, räta ut dem så att deltagar-
na har bara en eller två saker att 

fokusera på. Oftast är det bland 
det enda som behövs. Att någon 
annan lyssnar och förstår. Då kan 
hälften vara vunnet.
- Men det finns ju de som har det 
svårare och då är de välkomna hit, 
varje dag om så krävs. 
Det bästa som finns är att en stu-
dent inte behöver komma hit igen 
utan lyckas avsluta sin utbildning 
på bästa sätt.

Helga är i dag 35 år gammal och 
har egen familj med man och tre 
barn. Men hon ser fortfarande ut 
att vara 22 år och det kanske där-
för det är så lätt för henne att vin-
na studenternas tillit. 

Det här är sista gången vi får 
möta Helga här i huset. Nej då, 
hon ska inte sluta. Det är hela 
Fontänhuset som ska flytta. Så 
nästkommande år studenter får ta 
sig till gamla Magleskolan om de 
vill träffa Helga. Och det nog värt 
besväret att ta sig dit. Det är gan-
ska nära. 

Text: GÖRAN PERSSON
Foto: HELGA ASGEIRSDOTTIR 

TOBIAS ANNERFELDT 
GÖRAN PERSSON                                        
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Sömnparalys är ett vaket tillstånd som sker under 
REM-sömnen. Hjärnan stänger av musklerna för att 
vi inte ska skada oss när vi drömmer, men vid en 
sömnparalys stängs muskelkontrollen av för tidigt 
eller för sent, och då kan musklerna inte röra sig 
trots att hjärnan är vaken (vi är alltså både vakna 
och kvar i REM-fasen). Man får hallucinationer som 
kallas hypnogoga och hypnopompa hallucinationer, 
som uppstår när man drabbas av sömnparalys. Det 
uppstår känslor och det känns som om man håller 
på att kvävas. 

Sömnparalys har funnits i alla tider världen över 
och i svensk folktro kallas det för maran, som här-
stammar från ordet mardröm, som beskrivs som ett 
demoniskt väsen som sätter sig på bröstkorgen och 
stryper sina offer till döds. I Japan kallas det för ka-
nashibari och beskrivs som en magisk kraft som lät 
präster paralysera andra folk, i det gamla Mesopo-
tamien fanns motsvarigheterna Lilitu och Lilu och i 
Västindien kallas det för kokma och i Kina kallas det 
för gui ya eller spöktryck. I moderna tider  har även 
skuggvarelser förknippats med fenomenet. 

Min första sömnparalys kom när jag hade börjat 
högstadiet. En natt vaknade jag upp men när jag för-
sökte röra på mig så var det som att kroppen var för-
lamad och jag kunde inte prata. Då fick jag lite panik. 
Så såg jag att handtaget till min sovrumsdörr tryck-
tes ner och jag hörde fotsteg som gick mot sängen. 
En gestalt  kom närmare och jag såg att det var en 

kvinna som var lång och smal, men hade ett ansikte 
som var dolt p g a mörkret. När hon kom närmare så 
såg jag att hennes händer var utformade som klor 
och hennes naglar var nog runt 1-2 meter långa.

Jag känner hur hon sätter sig på sängen och när jag 
möter hennes blick är ögonen helt vita och det finns 
ingen iris eller pupill. När jag såg hennes mun så var 
tänderna formade som vassa huggtänder och hon 
sjöng en vaggvisa, men det var en hemsk ton som 
lät som att naglar skrapades mot en svart vit tavla. 
När hon förflyttade handen mot min hals så lyckades 
jag bryta mig ur paralysen och satte mig rakt upp i 
sängen. Jag kollade runt i rummet och kollade mot 
dörren men den var stängd och jag blev smått för-
virrad och sov inte på resten av natten.

När jag tittar tillbaka till den första natten så und-
rar jag vad det egentligen var jag såg. Nu har jag bara 
paralyser när jag har varit eller är under stress, men 
även om jag har varit stressad under en längre tid. 
Jag gick till en läkare som hjälpte mig hur jag skulle 
hantera det när jag drabbades av sömnparalys och 
det fungerar än idag. Jag behövde bara se över mina 
sovrutiner. Men även se till att jag får mina timmar 
sömn och att jag mår bra i både kropp och sinne.

Text: THERESE
Bild: PIXABAY

Sömnparalys
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Nästan alla av oss har dem hemma i garderoben. 
De har kallats farmarkalsonger, dongerier och 
cowboybyxor. Inte förrän på 1950-talet fick den 
nitade, blåfärgade femficksbyxan sitt nuvarande 
namn: jeans. Då hade plagget gått under benäm-
ningen midjeoverall, waist overalls, i sjuttio år i 
Amerika. Sedan dess har ordet jeans intagit en sär-
ställning i vårt västerländska klädmedvetande.
Inget plagg i modern historia har haft en genom-
slagskraft motsvarande dessa slitstarka långbyxor 
i blått bomullstyg. Numera finns jeans i alla tänk-
bara modeller, färger och prisklasser och betrak-
tas av många som det perfekta plagget. Jeans går 
idag fint både till vardags och fest. Butikerna er-
bjuder supertajta jeans, otvättade jeans, jeans med 
hål på knäna, ekologiska jeans, utställda jeans och 
så vidare. Men vi har inte alltid haft dagens enor-
ma utbud att välja mellan. Jeansen skapades ur-
sprungligen för hårt kroppsarbete och i början såg 
alla byxor i princip likadana ut. Historien om hur 
jeansen föddes tar oss med till Amerika och guld-
rushens Kaliformen. 

Jeansens ursprung
Berättelser om jeansens historia omges ofta av ett 
romantiskt skimmer och rymmer inte sällan en dos 
myt och skröna. Men jeansens tillblivelse och succé 
handlar från början om två män, Levis Strauss och 
Jacob Davis, där bara den förstnämnde har förbli-
vit välkänd för eftervärlden. 1847 emigrerade tysken 
Loeb Strauss till New York för att arbeta i sina halv-
bröders grossistföretag i textilbranschen. 1853 fick 
han sitt amerikanska medborgarskap och fattade 24 
år gammal ett avgörande beslut. Han ändrade sitt 
förnamn till Levi och begav sig västerut för att söka 
lyckan i Kalifornien. Under de följande åren byggde 
han upp ett grossistföretag i textilbranschen. Bran-
schen var lukrativ. I Kalifornien fanns guldgrävare 

från hela världen som arbetade med att vaska guld 
och hacka fram guld ur bergen. Arbetet var slitsamt 
och kläderna tog stryk, blev smutsiga och trasades 
fort sönder. Samtidigt ställde berglandskapets kli-
mat med drastiska temperaturväxlingar mellan het-
ta och kyla höga krav på utrustningen. Flanell, ylle 
och grov lärft rekommenderades som lämpliga ma-
terial till arbetskläder av handböcker från tiden, men 
även dessa nöttes fort ut. Strauss såg möjligheterna, 
men saknade till en början affärsidé. Till det behöv-
des ytterligare en person. 

Patent för ny uppfinning
År 1856 anlände den lettiske skräddaren Jacob Davis 
till San Fransisco. Han misslyckades dock med att 
slå sig in på stadens marknad och flyttade istället 
till gulddistriktet i delstaten Nevada, där han börja-
de sy hästtäcken. En kund som ville ha särskilt tåli-
ga byxor fick Davis att prova något nytt. Genom att 
göra sömmarna extra kraftiga och förstärka fickorna 
med metallnitar, enligt samma metod han använt 
när han fäste remmarna vid hästtäckena, kunde han 
framställa byxor som var tåligare än de flesta andra. 
Därmed var en av grundbultarna på plats i jeansens 
historia. 

Davis idé visade sig vara en god idé och beställ-
ningarna började strömma in. Men Davis saknade 
de pengar som krävdes för att ta patent på byxor-
na. Därför kontaktade han Strauss, som han tidigare 
köpt tyg av. Strauss bekostade patentet mot att bli 
kompanjon till Davis. Strauss tog också över till-
verkningen. Snart var de två immigranterna i färd 
med att skapa en av den amerikanska klädindustrins 
mest sålda produkter. 

Sättet att förstärka fastsättningen av fickor med 
nitar blev patenterat den 20 maj 1873. Efter att ha 
experimenterat med olika tyger fastnade männen till 
slut för denim. Arbetsbyxorna av märket Levi´s blev 

Jeans - en smutsig historia
TEMA
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snabbt så populära att Strauss öppnade en fabrik i 
San Fransisco med Jacob Davis som chef. Året inn-
an Davis dog, 1908, sålde han sin del av patentet till 
Strauss. 

Jeansen gör revolt
Jeansen tillverkades ursprungligen för att klara hårt 
kroppsarbete, men laddades samtidigt med starka 
positiva värden, inte minst drömmen om ”the Ame-
rican way of life”. Atmosfären av äventyrlighet som 
omgav guldgrävarna smittade av sig på deras snabbt 
alltmer populära arbetsbyxor. ”Midjeoverallen” som 
de kallades i Amerika fram till 1950-talet, blev snart 
en vanlig syn även på sjömän (där de kallades dung-
erees, eller ”dongerier” på svenska) och cowboyer. 
Från 1930-talet och framåt blev jeansen ett vanligt 
inslag i den amerikanska befolkningens fritidsgar-
derob. Både kvinnor, män och barn bar dem, helst 
tillsammans med en rutig flanellskjorta. Kulmen 
nåddes på 1950-talet då Marlon Brando och James 
Dean gjorde uppror mot vuxensamhällets alla nor-
mer i filmer som Vild ungdom och Ung rebell. De-
ras jeansklädda filmhjältar förvandlade plagget till 
ungdomsrevoltens uniform, med följden att flera 
amerikanska college portförbjöd den blå byxan. Det 
var först på 1970-talet som jeansen blev allmänt ac-
cepterade. 

I Sverige slog de amerikanska denimjeansen ige-
nom först efter andra världskriget, då som bekväm 
fritidsklädsel med god passform. Sedan 1970-ta-
let har jeansens popularitet bestått, även om själva 
jeansmodet har växlat. Men som arbetskläder lyck-
ades jeansen aldrig konkurrera ut vårt svenska blå-
ställ. 

Denimtyget
Denim är tyget vars historia är tätt sammanlänkad 
med jeansens utveckling. Ordet denim kan spåras 
till 1500-talet och den franska staden Nîmes, där 
ett kraftigt bomullstyg vävdes till säckar och andra 
grövre brukstextilier. Först under senare hälften av 
1800-talet fick denim sin nutida form och karakte-
ristiska blå färg. Man hade då kommit på en metod 
för syntetisk framställning av det tidigare mycket 
dyrbara indigopigmentet. 

Varifrån kommer då ordet jeans? Vid samma tid 
som franska Nîmes började omtalas för sin textiltill-
verkning på 1500-talet, vävdes i den italienska sta-
den Genua ett tyg som snart blev eftertraktat i Eu-
ropa. Det var gjort av en blandning av bomull, linne 
och/eller ull, och fick namnet jean, efter Genua. Vad 
detta tyg har gemensamt med senare tids denim och 
hur det slutligen kom att ge namn åt de amerikan-
ska waist overalls har historikerna ännu inte kunnat 
klarlägga.

Ett älskat plagg med en smutsig 
baksida
I världen tillverkas det ca 5 miljarder par jeans varje 
år. I dagens butiker ligger numera jeans från hela 
världen travade på hög. Många människor använder 
sina jeans på jobbet, fritiden och i festliga samman-

hang. Jeansen signalerar värden kring en hel livsstil. 
Jeansen är också ett tåligt plagg och kan hålla längre 
än de flesta andra byxor.

Vad de flesta konsumenter inte känner till är att 
jeansen är en miljöbov av monumentala mått. Jeans 
är världens vanligaste bomullsplagg och det plagg 
som orsakar mest negativ miljöpåverkan i hela mo-
deindustrin. Jeansen du har på dig kan vara livsfarli-
ga. De orsakar torrlagda floder, förgiftat dricksvatten 
och skadar och till och med dödar bomullsodlarna. 
Jeansen har en lång väg från bomullsodling till pro-
duktion och distribution. Alla processer under till-
verkningen slukar vatten, energi och kemikalier. 
Jeanstillverkning innebär dessutom stora risker för 
arbetarna som tillverkar jeansen. 

Miljöbelastning av enorma mått
Jeans tillverkas av bomull och odling av bomull är 
världens mest kemikalieintensiva jordbruk. Bom-
ullsodlingarna upptar knappt 5 procent av jordens 
åkerareal men svarar för 11 procent av den globala 
förbrukningen av jordbrukskemikalier och 25 pro-
cent av den globala förbrukningen av bekämpnings-
medel. Bekämpningsmedlen slår blint och innebär 
ofta slutet för skadegörarnas naturliga fiender. Mel-
lan 7 000 och 29 000 liter vatten används per kilo 
bomull som odlas. Mer än 70 procent av världens to-
tala bomullsproduktion kommer från konstbevatt-
nade odlingar. Många bevattningssystem är ineffek-
tiva. Resultatet av konstbevattnade bomullsodlingar 
kan bli förödande, torrlägger sjöar och påverkar flo-
der. 

Förutom den miljöpåverkan som själva bomullso-
dlingen innebär orsakar jeansen ytterligare massiv 
miljöpåverkan när de färgas, tvättas och prepareras 
på olika sätt för att få rätt färgnyans, tvätteffekt och 
slitning. Ett av de största problemen vid tillverk-
ningen av jeans är mängden vatten som förbrukas 
under de olika processerna. Ett par jeans kan ha 
druckit flera tusen liter vatten på sin väg från bom-
ullsbuske till färdig långbyxa, totalt cirka 10 000 li-
ter.  Ett annat problem är den extrema kemikalieför-
brukningen: För att ta fram 1 kg denimtyg används 
2,6 kg kemikalier. 

Färgning, tvättning och slitning av jeansen orsa-
kar inte bara stor miljöbelastning, processerna in-
begriper även riskfyllda moment för människorna 
som utför arbetet. Skyddsutrustningen i fabrikerna 
är ofta otillräcklig, eller så används den inte överhu-
vudtaget eftersom den saktar ned arbetet. De fatti-
ga bomullsodlarna kan drivas till att ta lån, men när 
den onda spiralen tar fart klarar de sig inte alltid i 
situationen som uppstår.

Trendig och grön
Det går att som konsument med modeintresse bi-
dra till en bättre och mer miljövänlig hantering av 
jeansproduktionen. Tar man hand om sina jeans på 
ett smart sätt är chansen stor att de klarar sig i flera 
år, vilket naturligtvis är bra för miljön. Ett bra tips är 
att inte tvätta jeansen i onödan. Vädra hellre än att 
sätta igång till tvättmaskinen för ofta. Om det har 
det gått hål, lappa byxorna så håller de ett bra tag 
till. När du inte kan ha dem längre, lämna dem till 
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någon annan eller sy om dem till något annat.  
Väljer du jeans som är tillverkade av ekologiskt od-

lad bomull gör du stor skillnad. Tyget är lika hållbart 
men det är framtaget utan kemiska bekämpnings-
medel eller konstgödsel. När du köper kläder som 
är miljömärkta kan du känna dig trygg i att kemi-
kalierna som används är kontrollerade och ofarliga 
för både miljö och hälsa. I dag finns begagnade jeans 

som är märkta med Bra Miljöval Second Hand och 
det finns Svanenmärkta nyproducerade jeans, lik-
som modemärken som producerar ekologiska jeans. 

Text: CAMILLA
Foto: PIXABAY

Fyra gröna jeanstips

1. Laga och lappa
Är jeansen slitna och har gått sönder, laga dem istället för att slänga. Lappade jeans blir som nya 
och kan hålla ett par år till. Dessutom kan lappar få byxorna att se riktigt snygga. 

2. Gör kjol av byxan
När du tröttnat på jeansen, eller om de är nötta och tyget blivit tunt, sy om. Du kan klippa av 
benen och göra en jeanskjol eller jeansshorts. Eller varför inte en kudde eller en väska?  Överblivet 
tyg kan bli lappar till andra jeans. Återvinn textilier hellre än att slänga då de är en viktig resurs. 

3. Tvätta på låg värme
Prova att ta bort fläckar själv. 40 grader räcker när du tvättar. Högre värme slukar mer energi. 
Dosera lagom med tvättmedel och fyll maskinen. Häng tvätten istället för att torktumla plagg då 
det sliter mer.  

4. Köp second hand
Ge bort gamla jeans eller lämna dem till second-handbutiker. Köp begagnat eller byt kläder med 
andra. Så kan vi spara miljoner nytillverkade jeans varje år med en väsentligt mindre belastning 
på miljön. 

Vi kommer att vara där!
Den 24 november är Lunds Fontänhus inbjudna att medverka på Känslogalan i Malmö 

med ett egetkomponerat musikaliskt framträdande kring psykisk ohälsa. 
Vill du veta mer om Känslogalan?  

www.känslogalan.se
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Teatern var slut. Jag var på jobbet en dag och blev 
inkallad till chefen igen. Jag gick till chefen för att 
kolla vad han ville, då fick jag veta att jag hade blivit 
förflyttad för att vara med i en annan grupp. Jag 
frågade inte vilken anledningen var. Kanske var det 
på grund av teatern, eller någon annan som ville ha 
min plats eftersom det var ett bra arbete att vara re-
ceptionist. 

Jag började vara med den nya gruppen och fick 
en annan uppgift, att vara i sjukhuset på dagen för 
att kolla och hjälpa till där. Om det kom in folk som 
hade mördats eller som drabbats av en explosion, 
skulle jag skriva deras namn och antalet samt vilka 
identiteter de hade. 

Jag tänkte att det blir en svår och känslig uppgift 
men jag tog den ändå. Vi brukade samlas i gruppen 
på morgonen innan vi delade upp oss till våra egna 
uppgifter. Där träffade jag en person som blivit ny-
anställd. Jag kände honom eftersom han bodde på 
samma område där jag bodde. Han hette Allan.

Vi fick båda två jobba på sjukhuset. Eftersom vi 
inte hade haft kontakt tidigare så var första dagen 
lite tråkig. Sedan började vi vänja oss vid att vara 
kolleger och blev nära vänner. Han var gift och hade 
en son som var nyfödd. Han hade egen bil så jag fick 
åka med honom till sjukhuset efter vårt gruppsamtal 
varje dag. Efter jobbet på eftermiddagar brukade vi 
gå ut tillsammans. Vi blev bra vänner och umgicks 
nästan varje dag efter jobbet. Han brukade bjuda 
hem mig till sig, när hans fru hade lagat dolma, en 
sort mat som är väldigt känd. Vi träffades ofta. En 
dag ringde han mig och berättade att han hittat en 

bostad i ett område som heter Hai Alnasr. Det var 
med två våningar och han skulle flytta in med en 
annan kollega som jobbade med oss. Han skulle ta 
andra våningen. Jag sa till honom att det är farligt 
att bo där, eftersom det var ett ställe där nästan alla 
var araber. Samt att det fanns många som jobbade 
med Saddam och araber som var inkomna till Kirkuk 
under Saddam-tiden.

Det gick några månader och vi jobbade på 
sjukhuset. En dag var det lönedag, jag och Allan åkte 
tillsammans för att få lönen. Ibland brukade vi köra 
till ett ställe i närheten av staden där andra personer 
brukade parkera sina bilar och dricka öl och meza. 
Det fanns barer men ingen vågade gå dit på grund 
av explosioner, för terrorister brukade attackera de 
ställena också för att de tyckte att det är haram, 
alltså förbjudet i ett islamskt land. 

Den dagen körde vi och handlade öl och meza efter 
att vi fick lön. Det var en varm sommardag men det 
var lite svalare när solen gick ner, då började många 
bilar komma dit. När det blev mörkt så brukade vissa 
starta sina bilar och sätta på halvljusen eller vissa 
hade lampor som fungerade med batteri för att de 
skulle kunna fortsätta sitta där länge. Det kändes 
som om alla var trötta på den här stämningen som 
staden hade att folk dog varje dag men de visste 
inte vad de skulle göra. Vissa kom dit för att fira och 
vissa var trötta på grund av staden som var fylld av 
problem.

Efter vår första öl som jag och Allan drack , kände 
jag mig lite påverkad eftersom det var varmt, man 
blir snabbare påverkad då, så ställde Allan en fråga 

Arams livsberättelse del 4
Det enda jag ville var att prata med henne

Aram tillsammans med sina kompisar
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till mig. Aram, frågade han!? Så jag svarade; Vad är 
det?
Han började med ett sorgligt leende fråga mig:  Kolla 
Aram? Vilken värld lever vi i ? Jag sa: Hur menar du? 
Kolla din öl och min öl ? Jag sa: Vad är det med dem? 
Han sa: Men kolla, de är väl samma öl men de har 
olika färger. Kolla, min är mörkare än din. Jag tittade 
på den, sedan sa jag till honom: Ja, men hallå, de 
är samma men det enda är att du håller ölen i din 
hand. Alltså, han hade ölen i ett glas och han höll 
den i handen och jag hade min också i ett glas men 
den stod på bordet. Jag sa till honom att ställa den 
på bordet så blir den ljusare. Då sa han: Jaha, det är 
sant. Så började han skratta och sade att han redan 
var full. Då började vi skratta båda och skåla.

Under den tiden hade jag träffat en tjej som bodde 
i närheten där jag bodde. Hon gick på en gymna-
sieskola. Det var inte lätt i vår tid att bara kunna gå 
fram till en tjej för att prata eller fråga något. Folk 
skulle börja prata och undra. 

Hon var så vacker i mina ögon. Jag hade stått där 
vissa dagar när hon gick till skolan för att titta på 
henne eller hitta en möjlighet att kunna prata med 
henne och fråga om hennes hemtelefon. Efter en viss 
tid så märkte hon också att jag stod där för hennes 
skull. En dag log hon mot mig och det kändes då som 
att jag ägde hela världen. Jag var så glad den dagen. 
Jag fick hennes hemtelefonnummer en dag av en 
vän. Det var en dag då hon kom från skolan, det var 
runt 16:00 på eftermiddagen. Jag hade gett henne ett 
tecken att jag skulle ringa henne. Hon förstod mig. 
Den dagen ringde jag henne en kvart efter att hon 
kom hem. Jag trodde att det var hennes mamma som 
svarade eftersom rösten lät äldre, så jag la på direkt. 
Jag tänkte att kanske hon äter eller vilar. Eftersom 
jag hade mobiltelefon så kunde jag ringa utifrån. Det 
kostade mer men det brydde jag mig inte om. Det enda 
jag ville var att bara prata med henne. Jag väntade en 
halvtimme i slutet av hennes gata som låg i ett litet 
centrum. Så såg jag att hennes mamma kom ut, och 
jag visste att hennes pappa inte var hemma för vid 
denna tid brukade män vara ute eftermiddagar och 
sitta på café. Då ringde jag igen, och det var en röst 
som svarade HEJ eller Bali på kurdiska. Mitt ansikte 
blev rött, min tunga kunde inte säga ett ord och jag 
började skaka, så jag la på igen. Jag sa till mig själv, 
ja det var hon, varför la jag på? Jag tog långa andetag 
in och ut, skulle jag försöka ringa igen?

Jag ringde igen. Det tog inte lång tid, hon svarade 
vid nästan första signalen. Hon sa: Ja, balei? Jag 

vågade uttrycka mina första ord och det var: Hej, har 
du möjlighet att prata en stund? Så hon frågade vem 
hon pratade med? 

Då sa jag direkt: Fick du inte mitt tecken idag att 
jag skulle ringa dig? Hon tystnade en stund utan att 
säga ett ord. Hon sa: Ja, kanske. Vem söker du? Hon 
hade sina andra systrar hemma och jag blev osäker 
och var inte säker på att det var hon eller en av 
hennes systrar. Jag väntade också en stund, sedan 
ställde jag samma fråga: Fick du inte mitt tecken? 
Hon sa: Ja, jag fick det. Jag sa: När? Så hon sa: För en 
timme sedan när jag kom hem från skolan. Då visste 
jag att det var hon. Jag började prata med henne i 
en timme utan att känna att tiden rann iväg tills jag 
fick höra en kvinnoröst från mobilen som sade att 
mitt saldo tar snart slut. Då frågade hon: Vad är det 
som hänt? Så jag sa att jag ringer från min mobil och 
saldot tar slut snart. Hon sa att vi kan lägga på och 
hon kunde ringa hem till mig på min hemtelefon så 
kommer det inte att kosta något. Vi fortsatte prata 
och jag gav henne mitt hemtelefonnummer. Innan 
saldot tog slut kom hennes mamma hem, och hon sa 
till henne att lägga på och ringa mig senare. Så jag 
gick hem och satt hemma och väntade hela dagen 
på hennes samtal, att hon skulle ringa. Jag vågade 
inte ringa själv eftersom jag inte ville att hennes 
föräldrar skulle märka något. Det var inte normalt för 
familjer att veta att deras barn hade förhållande med 
någon innan de gifter sig. Så jag bara väntade och 
väntade, och min pappa frågade mig några gånger: 
Aram, du gick inte ut idag utan bara stannade där 
vid telefonen. Min mamma undrade också varför 
jag inte gick ut på kvällen. Det kändes konstigt att 
vara hemma en torsdagskväll för torsdagar är som 
fredag här i Sverige. Jag brukade gå ut och träffa 
mina  vänner och komma hem sent på kvällen när 
mina föräldrar hade somnat, för att jag inte ville att 
de skulle upptäcka eller känna lukten av sprit. Jag att 
jag inte orkade idag och att jag var trött och att jag 
ville vara hemma. 

Men inom mig exploderade jag med längtan efter 
att hon skulle ringa mig. Varje samtal vi fick så 
svarade jag men det var inte den som jag förväntat 
mig. Så det var bara väntan och väntan.

Text: ARAM
Bild: OKÄND FOTOGRAF 

Varje torsdag kl.14.00 i caféet på Lunds Fontänhus. Alla avsnitt finns på vår hemsida.
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Run for Mental Health och loppet i 
Stadsparken

För femte året i rad genomfördes loppet RfMH 
(Run for Mental Health) trots inledande problem. 
RfMH strävar efter att att få folk att motionera för 
att stärka sin psykiska hälsa. Så klart är motion bra 
även för den fysiska hälsan, men det är välkänt re-
dan. Under de senaste åren har det blivit allt mer 
känt att också den psykiska hälsan gynnas av mo-
tion och träning på flera sätt. Där försöker fören-
ingen RfMH att göra skillnad genom att arrangera 
loppet varje år där man kan välja mellan att gå eller 
springa. Det är en bana på 5 km eller en kort pro-
menadbana på 1 km. Detta året såg det ut att inte 
bli något lopp i Stadsparken i Lund. Men till slut 
lyckades vi få ihop tillräckligt många engagerade 
personer och ansökte om polistillstånd. Det blev 
godkänt bara sex dagar innan loppet och vi fick lov 
att ha 50 deltagare inklusive åskådare men utan att 
räkna in funktionärerna och de som uppträdde.

Dagen då loppet gick av stapeln inleddes med regn 
och ett problem. Vi kunde inte komma in bakom 
scenen med den nyckel vi hade fått. Om vi inte kun-
de komma in där hade vi ingen ström till vår ljud-
anläggning och riskerade att bli utan musik från de 
band och artister vi hade bokat in. Men i sista stund 
kunde vi få tag i en anställd på kommunen som kun-
de komma och öppna med en annan nyckel. Eventet 
började kl. 11:00 med musik. Regnet slutade falla vid 
runt 10:30 och resten av dagen var det uppehåll. Det 
som började blött blev sedan en allt ljusare och gla-
dare tillställning. Loppet startade några få minuter 
efter kl. 13:00 och dessförinnan fick vi uppleva en 
mycket underhållande uppvärmning där några per-

soner uppträdde med sång, dans och gympa. De som 
uppträdde var klädda i peruker i guldglitter och dan-
sade bland annat till låten Habibi. Jag måste säga att 
jag blev glad, upprymd och lite full i skratt när jag 
fick se detta uppskattade inslag.

Det var många som var engagerade under förbe-
redelserna under månaden före och under dagen för 
loppet. Många av Lunds Fontänhus medlemmar var 
på plats på dagen och hjälpte till med allt möjligt. 
Några stod och delade ut hembakade bullar medan 
andra hjälpte till som funktionärer och visade löpar-
na rätt väg runt banan. Det fanns de som uppträdde 
på scen med att sjunga och några blev intervjuade på 
scenen. Alla var glatt engagerade och alla drog sitt 
strå till stacken. En av Fontänhusets medlemmar 
sponsrade via sitt företag och filmade från luften 
med en drönare.

Det var inte alla som var anmälda till loppet som 
dök upp. Men det var ändå ca 40 personer som ge-
nomförde åtminstone en liten del av loppet. Av 
dessa var det 30 personer som tog sig hela den fem 
km långa sträckan och kom i mål. Banan detta året 
var förlagd i stort sett helt och hållet inom Stadspar-
kens gränser. Vid målgången kunde löparna njuta av 
musik från Bleckhornen som är en studentorkester 
med blåsinstrument. De som sprang kom flåsande 
men muntra över mållinjen. Uppsluppna inslag fö-
rekom, som till exempel en handledare från Fontän-
huset som springandes serverade nyponsoppa till 
löpare som var på väg in mot målet.

RfMH har även detta år lyckats med att inspirera 
många till att röra på sig både genom loppet i Stads-
parken men även genom det alternativ som vi bör-

Projektledare Peter Blixt
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jade med under 2020 och rådande pandemitider. Det 
är nämligen så att man kunde välja att genomföra 
ett virtuellt lopp. Det innebar att man anmälde sig 
på hemsidan, fick en nummerlapp, och sedan sprang 
eller gick själv eller med vänner. På så vis kunde man 
undvika stora folksamlingar samtidigt som man 
ändå var med i en rörelse för friskvård. Man kunde 
även välja om man ville ta en kortare sträcka eller ta 
den föreslagna sträckan på 5 km eller ännu längre. 
Om man inte kunde genomföra sitt pass under veck-
an då det virtuella loppet hölls officiellt så kunde 
man genomföra det vid annat tillfälle.

RfMH hade inte varit mycket mer än en styrelse 
om det inte vore för dem som vi kallar för stödor-
ganisationer. Dessa har hjälpt till med att genomfö-
ra loppet med både volontärer, förberedelser och ett 
stort engagemang. Ett stort tack måste jag rikta till 
Lunds Fontänhus men även till Libra, RSMH och IFP.

Text: PETER B

Uppvärmning i Stadsparken

My Girlfriend Is A T-Rex är en japansk manga skriven 
och illustrerad av mangatecknaren Sanzo om hög-
skolestudenten Yuuma Asahikawa och T-Rex-tjejen 
Churios äventyr genom vardagslivet. Mangan utspe-
lar sig i en modern värld där dinosaurierna aldrig ut-
rotades och istället gick igenom en utveckling och nu 
lever ibland oss. 

Hur ska jag beskriva mangan…..hur ska jag beskriva 
mangan…… det är som att äta din favoritglass; den 
har ingen fyllning eller näring men är god, söt och 
perfekt för att trösta dig efter en dålig dag. En annan 
passande jämförelse är att den är som en blandning 
av seriestripparna Garfield och filmen Jurassic Park. 
Mangan består bara av två volymer och är perfekt 
för er som vill ha något lätt och snabbläst och några 
skratt eller fnitter. 

Mina favoritkaraktär är Churio, jag finner henne 
bedårande och rolig, inte så jag skrattar men jag 
finner ändå henne underhållande och Churios vett 

och etikett kommer mer ifrån krita-perioden än 
nutiden. En del av den engelska översättningen är 
sisådär och mangan kan vara lite sexistisk, men jag 
tror att det är en del av komedin och en del av mig är 
lite sur för att det inte finns fler volymer. Jag hoppas 
bara att den kanske får en anime-adaptering med en 
mer detaljerad historia.

My Girlfriend Is A T-Rex är Sanzos allra första 
manga och det ger mig hopp om att en dag kan min 
första seriebok bli publicerad av ett bokförlag. För 
er manganördar som gillar genrerna slice-of-life 
och monstergirls så skulle jag rekommendera denna 
”short and sweet”-manga. 

Text: WILLE
Bild: My Girlfriend Is A T-Rex, SANZO

My Girlfriend Is A T-Rex
”...Churios vett och etikett kommer mer ifrån 
Krita-perioden än nutiden.”

Foto: OKÄND
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Livet är stort
Det är så evinnerligt stort
Likt ett hav fast större
Och jag är som en droppe 
Nej en drunknande råtta 
Som knappt orkar hålla sig över ytan

Livet är så stort
Fast jag vet att jag kan 

Jag kan få mig själv att göra
Men livet är så stort

Det känns så stort 
Men det betyder inte att jag inte kan göra något

Det bara känns så
Jag vet att jag kan om jag vill

Men jag vet inte vad jag vill
Men jag vet att jag kan när jag gör

Så jag bara gör och då går det
Men det känns som att det inte går fastän det går ändå

Dikt: Michaela Bjarnason 2020
Bild: Freephotos (Pixabay)

(Diskbänksrealism ur en boendestödjares perspek-
tiv,
tillägnad Lunds Fontänhus)
 
I mitt arbete får jag uppleva stadens skönhet,
och invånarnas skörhet, bakom kulisserna
Jag får tillträde till mycket fin arkitektur
Och alla fina bakgårdar 
som inte syns från utsidan
Och alla fina människor 
som sällan går ut
 
Jag rör mig med lätthet från port till port
Mellan blommor och utslagna, 
bärandes på koder, 
nycklar till vänskap,
eller åtminstone
villkorslös bekantskap
 
Måndag till fredag, från vår till vinter till vår igen
Kaffe med kollegorna, sedan 
på med ledartröjan och iväg
på ännu en etapp 
i socialarbetarnas Tour de Lund

Vissa möten är uppsluppna, andra skaver
Ibland blir allting avbokat
Ny chans nästa vecka 
Timmar styrda av uppdrag och måsten
Något måste ske! 
Någon måste bli mer självständig,
skärpa sig eller sluta skära sig,
börja hacka gurka istället! 
Någon måste samla ihop skiten

som tillvaron ofrånkomligen 
framkallar! Det gäller oss alla, 
seså, sätt igång nu då!
Men skynda långsamt,
vi börjar i köket
 
Att bli insläppt i en annan människas kaos
är ett privilegium och något vackert tänker jag
när arbetsdagen är slut
Tiden går så fort när man delar den
 
Hemma väntar ett tillrättalagt 
helvete
Nä jag skojar
Där väntar också disken 
Den eviga disken
som aldrig tar slut,
utan pågår liksom livet självt
utan paus och utan koder
som skulle kunna ge svar på frågan 
hur vi ska leva våra korta liv 
här på jorden
när vi saknar lust 
och förmåga
 
Kanske är det inte ett helvete
utan i själva verket
så nära paradiset 
man kan komma 
i denna stad, i detta liv,
i denna märkliga tid
Lösningen kanske är så enkel
och samtidigt så svår
 

TILLTRÄDE
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Jag tänker såhär
att i den väv som

knyter varelse till varelse
gått en maska
blivit ett hål

som jag trillat ur

Dikt: Jenny O
Teckning: JENNY O

Frihet
Du är det finaste som finns

Vi kan dela med oss

Välj det finaste vi vet

Finn din finaste vän

Du ser hur mäktigt det är i naturens växlingar

Kom ihåg det viktigaste

Sprid din glädje

Kamp och fight

Ge din finaste blombukett ge även de finaste 
rosor.

Dikt: MARIA B

Kanske finns porten 
till paradiset 
och det goda livet
trots allt där längst under
allt odiskat porslin
i en spegelblank 
diskbänk
 
Jag är redo 
att börja röja 
Är du?
 
Dikt: FREDRIC OSSIANSSON
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Detta fik ligger på Bruksgatan 20 i Helsingborg. 
Ganska nära Centralstationen. Gillar man femtiotalet 
skall man gå hit. När man kliver in genom dörren är 
det som om man stiger in till året 1955. Allt var inrett 
i den stilen. När det gäller mat så kan man beställa 
från en femtiotalsmeny. Som till exempel hamburga-
re med ost och milkshake med jordgubbssmak. Wow! 
Man kunde även beställa husmanskost. Hembakade 
kakor fanns det också. Jag köpte en chokladkaka med 

chokladkräm ovanpå. Denna skulle jag äta senare på 
kvällen. Så jag fick den i en box. Där fanns även en 
jukebox med gamla skivor. Dock fanns det inte många 
typiska skivor från femtiotalet. För att spela musik 
fick man gamla enkronor av dem på fiket. Jag spelade 
ett par låtar. Allt var så mysigt här. Som en extra 
touch så hade jag klätt mig i femtiotalsstil. Det som 
var lite negativt var att vi fick vänta länge på att få vår 
beställning. När den väl kom så bad de om ursäkt för 
att vi hade fått vänta. Som kompensation fick vi var 
sin läsk gratis.  Jag valde en Pucko-choklad för jag är 
inte så förtjust i läsk. Hamburgarna serverades i lådor 
som hade formen av dollargrin. Pommes fritesen ser-
verades i nätboxar av metall. Ebbas Fik är verkligen 
ett välkomnande ställe som jag gärna kommer till fler 
gånger. De har funnits där i många år och är väldigt 
populära. Det förstår jag i allra högsta grad. 

Text: CICKY
Foto: CICKY

Ebbas Fik
När man kliver in genom dörren är det som om man 
stiger in till året 1955

Åhh vad gott med jordgubbsmilkshake

Jag väljer en bra låt

En jordgubbsmilkshake med jordgubbsglass, 
jordgubbar och grädde

En ostburgare på Ebbas Fik
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En bild säger mer än tusen ord...
Ja, vad säger bilder egentligen? Alla bilder innehåller avsedd information eller icke avsedd information. 
Hur vi än gör blir vi medskapande som betraktare. I vår tid lever vi genom ett ständigt flöde av bilder. Att 
genomlysa fotografens avsikt och vår egen delaktighet i bildens kraft blir allt viktigare. 
A. L. ´Whitey´ Schafer var en de ledande stillbildsfotograferna i Hollywood under 30- och 40-talet. ”Thou 
Shalt Not” är från 1934 och en satirisk protest mot dåtidens filmscensur.

Bilden
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Besök ett Fontänhus
Ordinare öppettider 
Lunds Fontänhus: 
Mån-tis, tors: 08:30-16:00
Ons: 08:30-19:00
Fre: 08:30-15:00
Lör: Stängt
Sön: 11:00-14:00

Lunds Fontänhus
Kävlingevägen 15
222 40 Lund
Tel: 046-12 01 95
E-post: info@lundsfontanhus.se
Hemsida: www.lundsfontanhus.se

Fontänhuset i Malmö
Engelbrektsgatan 14
211 13 Malmö
Tel: 040-12 00 13
E-post: info@fontanhuset.se
Hemsida: www.fontanhuset.se

Helsingborgs Fontänhus
Norra Strandgatan 8
252 20 Helsingborg
Tel: 042-24 50 60
E-post: kontakt@fontanhushbg.se
Hemsida: www.fontanhushbg.se

Fontänhuset Båstad
Aromavägen 48
269 37 Båstad
Tel: 0431-724 80
E-post: bastad@sverigesfontanhus.se
Hemsida: www.bastadsfontanen.se

Fontänhuset Falun
Tullkammargatan 2
791 31 Falun
Tel: 070-399 0453
E-post: info@fontanhusetfalun.se
Hemsida: www.fontanhuset.se

Fountain House Stockholm
Box 4051
Besöksadress: Götgatan 38
102 61 Stockholm
Tel: 08-714 01 60
E-post: info@fountainhouse.nu
Hemsida: www.fountainhouse.se

Göteborgsfontänen
Andra Långgatan 25
413 28 Göteborg
Tel: 031-12 30 01
E-post: mail@goteborgsfontanen.se
Hemsida: www.goteborgsfontanen.se

Motala Fontänhus
Vintergatan 15
591 32 Motala
Tel: 0141-21 25 33
E-post: info@motalafontanhus.se
Hemsida: www.motalafontanhus.se

Fontänhuset Trappan
Vallgatan 10
343 34 Älmhult
Tel: 0476 480 10
E-post: fontanhuset.trappan@telia.com
Hemsida: www.fontanhusettrappan.
wordpress.com

Falkenbergs Fontänhus
Storgatan 71
311 74 Falkenberg
Tel: 0346-71 10 71
E-post: kontakt@falkenbergsfontanhus.se
Hemsida: www.falkenbergsfontanhus.se

Fontänhuset Nyköping
Lilla Strömgatan 3
611 34 Nyköping
Tel: 0155-26 81 40
E-post: fontanhuset@gastabud.com
Hemsida: www.fontan.se

Fontänhuset Sköndal
Knut Sjöberg väg 6
128 64 Sköndal
Tel: 0738-903 130
E-post: info@fhskondal.se
Hemsida: www.fhskondal.se

Fontänhuset Örebro
Målgatan 11-13
702 16 Örebro
Tel: 019 -32 05 20
E-post: info@orebrofontanhus.se
Hemsida: www.orebrofontanhus.se

Alla Fontänhus i Sverige

Obs! Öppettiderna kan påverkas av 
Corona.
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Våra sponsorer

Stiftelsen Råby Räddningsinstitut, Malms Legat, Stiftelsen Lindhaga, Stiftelsen Lars Hiertas Minne,
Anagram, Folke Ljungdahls Stiftelse, Finsam, Emmaus Lund, Carl Jönssons Understödsstiftelse

Stiftelsen De Lekande Barnens Fond

Samt våra fina stödprenumeranter: 
Cecilia Larsson Glowacki, Siw Hult, Gunnel Börjesson, Ann-Christine Engdahl Olesen, 

Anita Arnoldi, Eva von Boer Lindskog m fl.

Ett särskilt tack till våra hedersmedlemmar:
Ebba Fischer

Caroline Sverdrup
Pia Althin

samt till Lunds Fontänhus styrelse, våra samarbetspartners
och till dig som vi kanske glömt i farten...

Stöd vår verksamhet, bli medlem i Fontänhusets vänner
Du eller ditt företag kan stödja Fontänhusets verksamhet 

genom att bli stödmedlem i Fontänhusets vänner. 
Du/företaget får då varje nummer av vår medlemstidning, 

Fontänbladet, som ges ut med 2-10 nummer per år. 

Kostnad stödmedlemskap: 
Privatperson 200 kr/år, Företag 1 000 kr/år, Autogiro 100 kr/mån    

Bankgiro: 492-3801, Plusgiro: 60 57 80-6, Org.nr: 802456-4893

Vid inbetalningen vänligen ange ”Fontänhusets vänner i Lund” 
samt ditt/företagets namn och adress.
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