


Rösten är din

År 1989 fick personer med intellektuell funktionsned-
sättning rösträtt i Sverige. Innan dess var det en röst som 
inte fick höras och inte fick ta plats. På Sveriges Riksdags 
hemsida under Så Funkar Riskdagen > Demokrati står det:  

”Demokrati betyder ungefär folkstyre eller folkmakt. En 
grundtanke med demokrati är att den som är medborgare 
eller bor i ett land ska ha möjlighet att vara med och tycka 
till om hur landet ska styras, till exempel genom regel-
bundna val.”

Är det då möjligt att kalla Sverige en demokrati innan 
1989 och fira att vi har haft allmän rösträtt i 100 år? 

Vi uppmärksammar röster som på olika sätt tar plats 
inför valet 2022 med gästskribenten Anders Wieslanders 
”Valsång” och Cilla Colt som berättar om JAG. Serieteck-
nare Noon gör en bokstavlig tolkning av vad alla val-be-
grepp kan innebära. 

Vi gör nedslag i Stockholm på temat röster som hörs. 
Den nya scenen Telefonfabriken ger personer med funk-
tionsnedsättning plats både framför och bakom scenen, 
författaren Kent Sidvall släpper sin andra bok med skrönor 
ur verkligheten och utställningen Resonans vill tilltala alla 
dina sinnen. Att höras och synas, det är att finnas och ta 
plats. Därför lät vi iMAGO bli extra långt det här numret, 
det fanns så mycket vi ville ge plats åt.

Eller som rektor Lars Strannegård menar, våra kulturella 
uttryck ökar möjligheten att förstå andra och sig själv bätt-
re. Därför vill iMAGO ge kulturarbetare med funktions-
nedsättning en röst i samhällets kulturliv. 

 

Kerstin Björsson
Ansvarig utgivare
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STOPG AP

Dansföreställningen 
som leker med 

normer
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Jag såg föreställningen ”Frock” av Stopgap 
Dance Company när de uppträdde på ett kultur-

hus i förorten Angered i Göteborg, under dans-
festivalen Step. Stopgap Dance Company är ett 

danskompani från Storbritannien, som består av 
personer med och utan funktionsvariation. De 

använder dans för förändring samt strävar efter 
rättvisa och inkludering i allt som de gör. 

STOPGAP DANCE COMPANY (UK)



STOPG AP

Foto: Rod-Alexander GeorgescuFoto: Rod-Alexander Georgescu
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Jag intervjuar dem när de precis dansat två fö-
reställningar på rad. De är trötta men verkar 

glada och entusiastiska. Intervjun är väldigt livlig. 
Dansaren Amy Butler svarar oftast, men ibland 
uppstår en diskussion mellan dansarna och ibland 
pratar flera samtidigt eller flikar in medan Amy 
pratar.

Amy berättar för oss att Frock handlar om deras 
konstnärliga ledare Lucy Bennetts minnen. Hur det 
var att växa upp i 1980-talets England, hur hennes 
morföräldrar och farföräldrar plikttroget följde reg-
ler. Förr var det tydligare hur man skulle vara, om 
man var kvinna eller man. Ålder och klasstillhö-
righet hade större betydelse. Lucys föräldrar blev 

sedan modigare och ifrågasatte dessa regler. 

Nu på 2000-talet så har vi mycket mer val 
och äganderätt över vår egen identitet. Amy 

berättar med ett leende att Frock är ett fi-
rande av det, och de övriga i ensemblen 

nickar instämmande.



Var kommer namnet Frock ifrån?

Frock betyder mer eller mindre klänning, men 
det är någonting med en Frock som är ganska pun-
kigt. När man pratar om mode och hur du bär olika 
saker. Det är en explosion som typ krossar stereo-
typer, fortsätter hon. Amy säger:

Hur gick processen till med att jobba med själva 
föreställningen?

Det var uppgiftsbaserade saker, så vi arbetade 
mycket tillsammans med Lucy Bennett. En sak 
som var väldigt viktig var att titta på det motsatta 
könet, deras vanor och verkligen sätta in det i hela 
showen och låta det utvecklas. 

En annan sak vi också gjorde, var att skapa en tolk-
ning som till exempel att filma någon som impro-
viserade och personer som kopierade i bakgrunden. 
På så sätt mixade vi ihop det, och det var en av 
uppgifterna. 

Mycket av det här inkluderas i 
ordet Frock och att vara väldigt 
högljudd angående vad det är 
du står för eller vad du gillar för 
typer av saker.

Foto: Rod-Alexander Georgescu
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Vad betyder showen Frock för er?

Frock handlar för mig om relationer. Hur vi 
klär oss och hur karaktärerna är involverade i det. 

Vi snappade upp olika karaktärer och tog dem som 
passade oss bäst som till exempel våra personlighe-
ter, berättar Hannah Sampson. 

Varför är showen enbart 30 minuter lång, dans-
föreställningar är oftast längre?

För att vi normalt sett uppträder med Frock i utom-
husmiljöer, så är det ganska viktigt att det är kort 
och fullt av energi. Energin är väldigt hög, men vi 
har också stunder av mjukhet, något som greppar 
tag i publiken. Något som drar in publiken och det 
får människor att stanna kvar. 

På grund av alla skillnader i arbetet, så vi håller 
det kort för att behålla uppmärksamheten för alla. 
Festivaler i England är till exempel verkligen an-
norlunda från denna festival [Step Dansfestival] i 
Sverige. 

Foto: Rod-Alexander GeorgescuFoto: Rod-Alexander Georgescu
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Har ni någonsin haft negativ respons från pu-
bliken på grund av några av era medlemmars 
funktionsvariation?

Alla i ensemblen är överens: nej, det har alltid varit 
väldigt positivt. Vi inkluderar också tillgänglighet 
från början. Så varje person som kommer för att 
titta på föreställningen, ska det vara tillgänglig för. 

Det finns också möjligheter att lyssna på före-
ställningen när den håller på. Eller så gör vi vissa 
föreställningar taktila. Vi låter människor känna 
på klädseln eller tekoppen. Vi har lättlästa doku-
ment och gör anpassningar så att alla kan uppleva 
showen.

Stor som liten, rockare eller punkare, osynlig eller 
synlig funktionsnedsättning... Du är välkommen 
som du är, förklarar de. 

Foto: Chris ParkesFoto: Chris Parkes
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Hur förbereder ni er för 
en föreställning?

Innan föreställningen börjar så måste 
först av allt alla dansare värma upp or-

dentlig, för att göra kroppen mer mjuk och 
rörlig. Men det viktigaste är att vara säker på 

att utrymmet är platt och till exempel utan be-
tong, eftersom vi jobbar mycket utomhus. En av 

dansarna har rullstol så framhjulen måste fungera 
på underlaget, svarar Amy.

Det är min rullstol, säger Nadenh Poan. Särskilt 
framhjulen måste fungera. Det är viktigt att jag inte 
känner mig obekväm.

Något vi också gör är att repetera mycket innan, för 
ibland är det nya utrymmet litet och ibland stort. 
Om något går fel så pratar vi i gruppen om vad vi 
behöver öva på och vad vi behöver repetera, bara 
för att vara säkra på att det är bra inövat, fortsätter 
Amy. 



Får alla i Stopgap lön?

Ja, de flesta dansare och Stopgaps medlemmar får 
lön, svarar Emily Lue-Fong, men som lärling gör 
jag det här som en master’s degree, så jag får inte 
betalt. Men jag får åka på turné med dessa fantas-
tiska personer!

Foto: Chris ParkesFoto: Chris Parkes

7



Foto: Chris ParkesFoto: Chris Parkes
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V 
i frågade också om var de kommer åka på 

turné 2022 och de var väldigt ivriga att svara.

Spanien, Milan, Valencia, Barcelona, München, 
Malta och många olika platser i England. 
Ensemblen radar upp så många platser att det är 
omöjligt att komma ihåg alla.

Vi ska spela i Brighton, som jag kommer ifrån! 
utropar Jannick Moth och alla skrattar.  

Vad tycker ni om Sverige?

Vi älskar Sverige! Vi blir bemötta väldigt väl. 
Stödet är fantastiskt här i landet. 

Sista frågan för dagen, hur många koppar hade 
ni sönder under turnén?

Så många, jag kan tänka mig flera hundra. Till ex-
empel hade jag sönder en jag inte skulle ha sönder 
idag, svarar Amy. Det var faktiskt en gång då jag 
inte vet hur, fatet gick sönder men inte koppen, och 
det landade perfekt. 

Jag lämnar Stopgap Dance Company och 
Kulturhuset Blå Stället med en bra känsla. 
Föreställningen var intressant och hade humor, in-
tervjun var fylld av energi och till och med vädret 
var soligt och varmt.

Text: Krisztina Kemèny 
Foto: Rod-Alexander Georgescu och Chris Parkes

I föreställningen Frock dansar:

Amy Butler: karaktären Terry. Amy är senior 
dansare i Stopgap Dance Company och har 
varit med sedan starten år 2013. 

Nadenh Poan: karaktären Opa. Opa betyder 
blomma. Nadenh har dansat nio år i Stopgap.

Hannah Sampson: karaktären Hans. Hennes 
ursprungliga namn är Hannah. Hannah har 
dansat 11-12 år i Stopgap.

Jannick Moth: karaktären Sonya som har 
partnern Hans. Dansar fjärde året med 
Stopgap.

Christian Brinklow; karaktären Susa. 
Christian har dansat cirka sex år med 
Stopgap.

Alice Shepperson: karaktär är Garry eller 
Gaza. Dansar också fjärde året med Stopgap.

Emily Lue-Fong: är intern/lärling i Stopgap. 
Varit med cirka 9 månader med Stopgap.

9



Te le fon  F a b
I nv ign in gs b i lde r

Foto från Invignings-Foto från Invignings-
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TELEFONFABRIKEN
En scen på ALLAS villkor!
Den nya scenen Telefonfabriken Den nya scenen Telefonfabriken 
har nyligen slagit upp portarna och har nyligen slagit upp portarna och 
kommer att agera hemmascen åt kommer att agera hemmascen åt 
Mosaikteatern. Fokus har legat på att Mosaikteatern. Fokus har legat på att 
skapa en scen där alla ska kunna del-skapa en scen där alla ska kunna del-
ta, både som publik, scenarbetare och ta, både som publik, scenarbetare och 
skådespelare. Vi på iMAGO har pratat skådespelare. Vi på iMAGO har pratat 
med Leia Lette, verksamhetschef med Leia Lette, verksamhetschef 
på Mosaikteatern och producent på på Mosaikteatern och producent på 
Telefonfabriken, om arbetet med sce-Telefonfabriken, om arbetet med sce-
nen och planerna för dess framtid!nen och planerna för dess framtid!
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AAlla konstformer är det inte bara viktigt att lla konstformer är det inte bara viktigt att 
ha  rätt artist, utan också att ha rätt lokal. ha  rätt artist, utan också att ha rätt lokal. 
Det är inte bara för prestigens skull som Det är inte bara för prestigens skull som 

artister uppträder på stora arenor eller filmer visas i artister uppträder på stora arenor eller filmer visas i 
biosalonger. Det är för att ge den rätta känslan och biosalonger. Det är för att ge den rätta känslan och 
de rätta förutsättningarna för att artisterna och deras de rätta förutsättningarna för att artisterna och deras 
verk ska kunna komma till sin fulla rätt.verk ska kunna komma till sin fulla rätt.

Den nya scenen Telefonfabriken är gjord för att Den nya scenen Telefonfabriken är gjord för att 
skådespelarna och scenarbetarna ska kunna jobba skådespelarna och scenarbetarna ska kunna jobba 
med sin konst oavsett funktionsvariation. Det är med sin konst oavsett funktionsvariation. Det är 
en unik satsning som har fokuserat på att skapa en en unik satsning som har fokuserat på att skapa en 
scen som är anpassad för personer med olika for-scen som är anpassad för personer med olika for-
mer av funktionsvariationer. Ingen besökare, vare mer av funktionsvariationer. Ingen besökare, vare 
sig publik, artist eller scenarbetare, ska bli stigmati-sig publik, artist eller scenarbetare, ska bli stigmati-
serad på grund av någon form av funktionsvariation.serad på grund av någon form av funktionsvariation.

TELEFONFABRIKEN

Att ha en professi-Att ha en professi-
onell scen, som kan onell scen, som kan 
höja upplevelsen höja upplevelsen 
av scenkonsten, har av scenkonsten, har 
alltid funnits som alltid funnits som 
en vision. Stiftelsen en vision. Stiftelsen 
Mosaik har funnits Mosaik har funnits 
i 14 år och nu har i 14 år och nu har 
scenkonstverksam-scenkonstverksam-
heten Mosaikteatern heten Mosaikteatern 
äntligen fått sin egen äntligen fått sin egen 
hemmascen.  hemmascen.  
Scenen ska också Scenen ska också 
fyllas av annan spän-fyllas av annan spän-
nande nationell och nande nationell och 
internationell scen-internationell scen-
konst, film, seminarier och arrangemang som konst, film, seminarier och arrangemang som 
vänder sig till eller som anordnas av personer vänder sig till eller som anordnas av personer 
med funktionsvariation. Precis som delar av med funktionsvariation. Precis som delar av 
de som idag arbetar på Mosaikteatern och har de som idag arbetar på Mosaikteatern och har 
funktionsvariation.funktionsvariation.
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Leia Lette under bygget
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Det var också svårt då Mosaikteatern fortfarande 
hade en verksamhet att bedriva, trots att en ny scen 
konstruerades i byggnaden. Byggarbete är inte pre-
cis en tyst process, utan märktes konstant under den 
normala verksamheten.

 
Problem görs till nya möjligheter

Mosaikteatern gjorde det bästa av situationen 
som de ställdes inför. De började göra mer och 
mer hemma, som att lägga upp filmer och danser 
online, i stället för att befinna sig i lokalen. Det 
gjorde att verksamheten kunde fungera nästan som 
vanligt trots både scenkonstruktion och pandemi. 
Skådespelarna och dansarna arbetade olika dagar 
i veckan för att hålla nere antalet personer på plats 
samtidigt, berättar Leia.

Med tillgänglighet i fokus

Detta har gjorts på en rad olika sätt. Det är 
allt från rörligt ljus, som styrs både via ordina-
rie teknikplats alternativt en dator eller padda, 
för att rikta ljus utan att behöva klättra i tak, till 
teleslinga för personer med hörselnedsättning. 
Tillgänglighetskonsulter var med under arbetet 
för att identifiera vad som behövdes för att scenen 
skulle vara tillgänglig för så många som möjligt. 

Under byggnationen kom dock olika typer av utma-
ningar som försenade bygget. Det absolut största 
hindret var att under byggnationstiden började den 
stora pandemin. Det ledde givetvis till förseningar, 
då det begränsade hur många personer som kun-
de vara på plats. Samtidigt var det en fördel att 
inte alla kunde vara på plats på samma gång, då 
Mosaikteatern förlorade en del av sina ordinarie lokaler.

Foto från Invignings-Foto från Invignings-
varitén på Telefonfabrikenvaritén på Telefonfabriken
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Hon betonar också den professionalitet, hjälpsam-
het och förståelse hon möttes av från byggarbetar-
na. Studiobyggarna som byggde Telefonfabriken 
lämnade ett djupt intryck på henne.

Det var inte bara negativa överraskningar som 
mötte dem längs vägen, utan även positiva. Under 
processen har privata aktörer gått in och hjälpt till 
att finansiera byggnationen av Telefonfabriken. 
Det ledde till att de kunde göra ännu mer än vad de 
först trodde var möjligt utifrån de ursprungliga eko-
nomiska förutsättningarna. 

 
Arbetet med tillgänglighet tar aldrig slut

Arbetet med att skapa en tillgänglig scen för per-
soner med funktionsvariationer är inte klart, och 
kommer antagligen aldrig att bli det. Enligt Leia är 
det fortfarande mycket kvar som de vill göra för att 
scenen ska bli ännu mer tillgänglig för skådespela-
re, scenarbetare och publik.

De vill ta bort trösklar, bokstavligt talat, som gör 
scenen mindre tillgänglig än önskat. De önskar 
även skaffa fler rörliga ljus, samt införa ny teknik 
allt eftersom tekniken utvecklas. 

Att skapa en tillgänglig plats är en ständig process 
som aldrig tar slut. Det finns alltid fler saker att 
tänka på och nya lösningar att införa.

Kraftigt uppvaknande till en väntan-
de publik

Efter allt detta arbete har Telefonfabriken 
äntligen öppnat upp för allmänheten och 
intresset för scenen verkar definitivt fin-
nas där. Trots omvärldssituationen, som 
de senaste två åren har varit väldigt spänd 
av olika anledningar, så har det inte varit 
svårt att fylla platserna. Under invignings-
föreställningen av scenen uppträdde skå-
despelarna inför en fullsatt publik.

Efter den här invigningen satsade Mosaikteatern 
för fullt på sin nya scen med en festivalmånad un-
der april månad. Det blev fyra olika föreställningar 
som spelades upp.

Det märks tydligt att alla har varit ivriga att få invi-
ga den nya scenen. Det känns verkligen fantastiskt 
att se Telefonfabriken fullsatt, då Mosaikteatern 
efter 14 år av verksamhet nu har fått sin egen hem-
mascen. Byggd på deras villkor och som möjliggör 
för dem att spela teater på deras egna villkor. Det 
förtjänar de verkligen och av invigningen att döma, 
ser det ut som att Telefonfabriken och Mosaikteatern 
har en strålande framtid att se fram emot.

Av: Luna Eriksson 
Foto: Martin Nauclér

Foto från Invignings-
varitén på Telefonfabriken
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Mosaikteatern invigde sin nya scen 
Telefonfabriken med att sätta upp en varie-

téföreställning som bjöd på en salig blandning av 
olika former av uppträdanden. Föreställningen bjöd 
på allt från operasång och dansnummer, till roliga 
sketcher och inspirerande tal. Allting presenterat på 
ett väldigt lekfullt, naturligt och proffsigt sätt.

Det märktes tydligt att skådespelarna, musikerna 
och dansarna hade övat länge på den här uppsätt-
ningen. Det var hög kvalitet på hela föreställningen 
och den lyckades verkligen visa upp bredden hos 
Mosaikteatern. För på Mosaikteatern jobbar det 
inte bara skådespelare, utan även dansare och musi-
ker och alla dessa kom till sin fulla rätt på den nya 
scenen 

Ett naturligt och lekfullt teaterspråk

Det som verkligen slog mig genom hela föreställ-
ningen var hur roligt artisterna hade det på scenen. 
Det var ett lekfullt och glatt teaterspråk som fram-
fördes på scenen. Hela framträdandet kändes otro-
ligt naturligt.

Invigningen till ära hade de tagit in gästartister 
för att framträda under varietén. På plats var två 
skickliga operasångare som verkligen visade upp 
ljudkvaliteten på den nya scenen. Men de största 
höjdpunkterna bjöd Mosaikteatern själva på med 
deras skickliga skådespeleri, kreativa föreställning-
ar och humor.  

Blandning av humor och allvar

Sketcherna var klockrena och noggrant utvalda 
för att verkligen spela på skådespelarnas styrkor. 
Det var överlag komedisketcher det bjöds på. 

Den roligaste, och kanske mest passande, var en 
klassisk sketch där telefonen ringer och svararen 
möts av ett oljud. Det var en oerhört passande 
sketch, inte bara för att den var perfekt framförd 
eller visade upp ljudbilden i rummet, utan också på 
grund av byggnadens historia.

Scenen Telefonfabriken befinner sig nämligen, som 
namnet antyder, i en gammal telefonfabrik. Det 
kändes som ett genomtänkt inslag av referenshu-
mor att ha med lokalens bakgrund. Både byggna-
dens historia och nutiden, blev väldigt närvarande 
vid valet av sketcher.

En av sketcherna som presenterades var ett tal som 
hölls om vikten av rösträtt och att använda den. I 
ett Europa som under det senaste decenniet har bli-
vit alltmer splittrat, med en demokrati som är under 
större hot än på länge, är det väldigt aktuellt att 
beröra vikten av rösträtten. 

INVIGNINGSVARIETÉ 
PÅ TELEFONFABRIKEN

Det var fart och fläkt på scenen när 
Telefonfabriken slog upp sina dörrar 
för en fullsatt publik under invignings-
föreställningen av den nya scenen på 
lördagen den 26 mars 2022.
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Det känns även som ett väldigt aktuellt och 
kraftfullt ämne för skådespelarna att ta upp då 
skådespelarna har olika former av funktions-
variationer. Det är väl värt att komma ihåg att 
det bara var 33 år sedan som lagen om omyn-
dighetsförklaring försvann. Det var en lag som 
sade att personer med vissa former av funk-
tionsvariationer inte tilläts att rösta i politiska 
val och därför hade begränsat politiskt inflytan-
de i Sverige. 

En unik publikupplevelse

Känslan av att sitta i publiken på den här fö-
reställningen var därför helt fantastisk. Det var 
verkligen en unik föreställning som förmodli-
gen aldrig hade kunnat bli lika bra någon an-
nanstans eller under någon annan tid. 

Det lekfulla och naturliga teaterspråket var nå-
gonting som verkligen berörde mig djupt när 
jag såg pjäsen. Den typen av ett lekfullare tea-
terspråk är något som inte alltid syns på scenen. 
Skådespelarna trivdes verkligen på sin nya scen 
och var verkligen stolta över den. Det märktes.

Varietén var en unik uppsättning för att fira 
invigningen av Telefonfabriken. Jag rekommen-
derar, med den här varietén i åtanke, ett besök 
på Mosaikteatern under deras framtida uppsätt-
ningar. 

c  Samuel Granhammar

Det var verkligen en upplevelse att se deras före-
ställningar live och den nya scenen förstärkte upp-
levelsen. Det är trevliga, unika och kreativa scen-
konstnärer som älskar det de gör. Du känner det när 
du sitter i publiken.

Av: Luna Eriksson  
Foto: Martin Nauclér

Foto från Invignings-Foto från Invignings-
varitén på Telefonfabrikenvaritén på Telefonfabriken
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TELEFONFABRIKEN 
Invigningsmånaden

GULABISTAN - RosenstadenGULABISTAN - Rosenstaden
På många språk är namnet På många språk är namnet 

på blomman ros och färgen på blomman ros och färgen 
rosa snarlika, så som i Hindi rosa snarlika, så som i Hindi 
och Urdu, Gulab/ Gulabi = ros och Urdu, Gulab/ Gulabi = ros 
och rosa. Föreställningen Gulabistan- och rosa. Föreställningen Gulabistan- 
rosenstaden är inspirerad av myter, poesi rosenstaden är inspirerad av myter, poesi 
och berättelser om färgen rosa och rosen som och berättelser om färgen rosa och rosen som 
kult och kulturväxt. På scenen står sex dansa-kult och kulturväxt. På scenen står sex dansa-
re. Röreslesmaterialet är hämtat ur bland an-re. Röreslesmaterialet är hämtat ur bland an-
nat kathakdans och expressiv rörelseträning. nat kathakdans och expressiv rörelseträning. 
Det finns ingen historia, ingen förklaring. Det finns ingen historia, ingen förklaring. 
Bara ett överflöd av rosa och röda nyanser. Bara ett överflöd av rosa och röda nyanser. 

Medverkande: Sofia Wittmark, Anna Bäck, Medverkande: Sofia Wittmark, Anna Bäck, 
Josefin Jacobsson, Malin Nord, Miriam Josefin Jacobsson, Malin Nord, Miriam 
Kroneld.Kroneld.

Regi/koreografi: Veronica Tjerned.Regi/koreografi: Veronica Tjerned.

Efter invigningsvarietén som gjordes för 
specialinbjuden publik öppnade Mosaikteatern 
kulturscenen Telefonfabriken med en festival-
månad med sammanlagt 18 föreställningar, fyra 
olika produktioner med olika ensembler från 
Mosaikteatern gjorda för olika målgrupper. 

 
I foajén på Telefonfabriken finns ett konstgal-
leri och du möts alltid av Mosaikteaterns egna 
publikvärdar som på allra bästa sätt ser till att 
du ska trivas. Du kan få dina ytterkläder om-
händertagna och inhängda i garderoben och 
du får all den information du behöver. Här ska 
ingen människa känna sig stigmatiserad och 
alla ska känna sig välkomna i den atmosfär vi 
gör allt vi kan för att skapa. Här ser vi till att 
krossa de fördomar du har och det gör vi med 
all tänkbar värme.

Av: Leia Lette 
Foto: Martin Nauclér
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Mäniskorkung HamletMäniskorkung Hamlet
Joakim Fernström, aktör på Joakim Fernström, aktör på 

Mosaikteatern, med Downs syndrom Mosaikteatern, med Downs syndrom 
har alltid velat göra Hamlet. En ba-har alltid velat göra Hamlet. En ba-
lansgång mellan kärlek och galenskap, lansgång mellan kärlek och galenskap, 
sorg och lycka. Joakim frågade Daniel sorg och lycka. Joakim frågade Daniel 
Rudholm konstnärlig ledare på Rudholm konstnärlig ledare på 
Mosaikteatern, om han ville gå in Mosaikteatern, om han ville gå in 
som medskapare av föreställ-som medskapare av föreställ-
ningen. En första tanke var en ningen. En första tanke var en 
jättestor ensemble för att kun-jättestor ensemble för att kun-
na fylla pjäsens alla roller, men na fylla pjäsens alla roller, men 
efter ett tag började de tycka att det efter ett tag började de tycka att det 
skulle vara mer intressant att göra hela skulle vara mer intressant att göra hela 
pjäsen själva men med Daniel som mu-pjäsen själva men med Daniel som mu-
siker och publiken som deltagare. Den siker och publiken som deltagare. Den 
litterära texten i Shakespeares Hamlet litterära texten i Shakespeares Hamlet 
var inte vägen att gå. Ett annat sätt att var inte vägen att gå. Ett annat sätt att 
berätta historien behövdes. Bilder, ljud, berätta historien behövdes. Bilder, ljud, 

musik och rörelse. I arbetet steg yt-musik och rörelse. I arbetet steg yt-
terligare två historier upp: Sagan terligare två historier upp: Sagan 
om Lejonkungen och berättelsen om Lejonkungen och berättelsen 
om Joakims egen födelse. Tre om Joakims egen födelse. Tre 
berättelser vävs samman. En so-berättelser vävs samman. En so-
loföreställning för två personer loföreställning för två personer 
om tre blivande kungar.om tre blivande kungar.

Av och med: Joakim Fernström Av och med: Joakim Fernström 
och Daniel Rudholm och Daniel Rudholm 
    
Bilderna är tagna under Bilderna är tagna under 
     repitionstiden.     repitionstiden.
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Havet vid sista hållplatsenHavet vid sista hållplatsen
Ett stycke performance art som rör sig i Ett stycke performance art som rör sig i 

gränslandet mellan dröm och verklighet. Efter gränslandet mellan dröm och verklighet. Efter 
att ha råkat somna på en buss vaknar en kvin-att ha råkat somna på en buss vaknar en kvin-
na upp och inser att hon hamnat på bussturens na upp och inser att hon hamnat på bussturens 
sista hållplats. Hon upptäcker en strand allde-sista hållplats. Hon upptäcker en strand allde-
les vid hållplatsen och bestämmer sig för att les vid hållplatsen och bestämmer sig för att 
utforska den. På stranden möter hon två indi-utforska den. På stranden möter hon två indi-
vider, som båda är där av helt olika anledning-vider, som båda är där av helt olika anledning-
ar. De tre försöker att samexistera på stranden, ar. De tre försöker att samexistera på stranden, 
men det uppstår snart både inre och yttre hin-men det uppstår snart både inre och yttre hin-
der som gör det svårt för dem. Föreställningen der som gör det svårt för dem. Föreställningen 
är ordlös och bygger på samspelet mellan rö-är ordlös och bygger på samspelet mellan rö-
relse, film, musik och en atmosfärisk ljudbild. relse, film, musik och en atmosfärisk ljudbild. 

Medverkande: Lisa Neidenmark, Johannes Medverkande: Lisa Neidenmark, Johannes 
Lundberg, Miriam Kroneld.Lundberg, Miriam Kroneld.

Regi/idé: Therese Persson-NäsbergRegi/idé: Therese Persson-Näsberg
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NattkulanNattkulan
Det är natt. Hela staden sover. Men det är Det är natt. Hela staden sover. Men det är 

visst några som fortfarande är vakna. Vilka är visst några som fortfarande är vakna. Vilka är 
de? Och vad gör de?de? Och vad gör de?

Nattkulan är en poetisk och rolig föreställning Nattkulan är en poetisk och rolig föreställning 
för hela familjen och alla åldrar.för hela familjen och alla åldrar.

Medverkande: Milad Thamer, Niclas Medverkande: Milad Thamer, Niclas 
Bergwall, Filip Wikström, Niklas Hjelmvik, Bergwall, Filip Wikström, Niklas Hjelmvik, 
Josefin Ekström.Josefin Ekström.

Regi: Petra EkblomRegi: Petra Ekblom
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”Round the Twist””Round the Twist”
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Camerons bakgrund

Cameron etablerade sin ställning som samtida 
konstnär i samband med att han målade och ställ-
de ut en stor väggmålning på Collins Gallery i 
Glasgow 2010. Detta mottogs mycket väl och ledde 
till att Project Ability och Cameron arbetade på 
flera väggmålningar, inklusive Cameron’s way på 
Coast to Coast for Generation-festivalen 2014.

2018 gav Creative Scotland Cameron ett anslag 
för att bedriva samarbete med andra samtida konst-
närer och utveckla hans färdigheter. Vilket resul-
terade i utställningar i Manchester och i Glasgow. 
Cameron Morgan är medlem av The Mavericks 
(vildarna på svenska), ett konstnärskooperativ som 
utmanar samtida seder och normer för bildkonst.

Vi frågade Cameron om hans liv 
och konstnärskap. Intervjun hölls 
via Zoom, så det var utmanande 
att få tydliga svar på alla frågor. 
Intervjun började med att vi visade 
Cameron runt på hans utställning på 
Telefonfabrikens konsthall. Han blev 
jättenöjd med hur hans tavlor hade 
hängts i konsthallen. 

”Shake Rattle V Roll”
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Cameron Morgan
KONSTNÄR

Foto på Cameron Morgan från 
Project Ability 
www.project-ability.co.uk



”Eskimo Kiss”
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”Tumbelina”
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Hur kommer du på vilka färger du vill använ-
da?

Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det. Jag 
funderar över motivets färger, ska jag ha skarpa 
eller matta färger? Men jag blandar alltid färger-
na och arbetar inte så ofta med rena färger, säger 
Cameron.

Vilket material anser du vara roligast att arbeta 
med?

Kol, akvarell och bläck. Jag har svårt att säga 
vilket som är mitt favoritmaterial, men jag tycker 
också mycket om att arbeta i olja. 

Lera är ett annat material som jag arbetat mycket 
i de senaste åren, men det har inte fungerat under 
pandemin. Just nu arbetar jag med att brodera.

Har du några framtidsplaner eller drömmar?

Jag vill fortsätta att arbeta med olika projekt när 
de dyker upp. Jag har gjort ett projekt med mural-
målningar och nu är jag med i ett projekt som gör 
porträtt som ska visa hur vi upplevde pandemin, 
men jag är intresserad av allt.

Har du alltid varit intresserad av konst?

Jag har alltid varit intresserad och väldigt tidigt 
ville jag bli konstnär. Det fanns ett litet rum i huset 
där jag bodde. Dit kunde jag gå och måla. Jag ville 
bli konstnär och visste att jag på något sätt skulle 
bli det, berättar Cameron.

Hur var det att kliva in genom dörrarna på 
Project Ability första gången?

Jag har varit med från början så det var i de gamla 
lokalerna. Kommer inte exakt ihåg året, med det 
var tidigt 90-tal. Det var en speciell känsla att få 
arbeta i ett stort rum istället för att sitta hemma 
och skapa. Just nu är jag bara här en dag i veckan 
men det normala är tre dagar i veckan, fortsätter 
Cameron.

Första delen av Camerons liv levde han på en 
institution, där han var undertryckt på många sätt, 
säger Heather Lander som är utställningskoordina-
tor på Project Ability. Men sedan 1991 har han ar-
betat som konstnär på Project Ability och fortsätter 
att jobba både nationellt och internationellt.

Hur kommer du på vad du vill göra och hur hit-
tar du inspiration?

Jag inspireras av allt runt omkring. Först jobbar 
jag med formen och när jag har den klar för mig 
arbetar jag vidare med kompositionen. Från skisser 
för jag sen över formen och kompositionen till en 
målning på duk, förklarar Cameron.

29



V 
i avslutade intervjun med att Cameron visade 

oss verk han just nämnt för oss. Bland annat por-
trätt av kända skådespelare som Marilyn Monroe. 
Han berättade även att hans senaste muralmålning-
ar ska visas på Projekt Abilitys eget galleri. 

Att ha sett konsten av Cameron gör mig glad och 
inspirerad. Färgerna gör så att tavlorna får ett spe-
ciellt uttryck. Det är så himla häftigt att Cameron 
målar ut på kanterna längs ramens kortsidor också. 
Det gör att hans tavlor får ett djup.

OM UTSTÄLLNINGEN
Are ye Dancin? … Are ye Askin? 
Namnet på utställningen kan översät-
tas till ”Dansar du? … Frågar du?” på 
svenska.

En utställning där Cameron fått inspira-
tion av livliga skotska Ceilidhs, skim-
rande 80-talsdiskotek, sydamerikanska 
tangons svaj och balettens eleganta 
drama. Project Ability menar att kol-
lektionen visar upp Cameron Morgans 
mångfald och humor – målningarna är 
en hyllning till dans och retroteknik.  

Utställningen visas på 
Telefonfabrikens Konsthall i 
Stockholm 24 mars-10 september 
2022.

”Rock A Billy”
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Av: Magnus Östling
Foto: Therese Persson Näsberg



”Will Star”
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Ta din chans och 
visa var du 

står!

Det är inte en självklarhet att alla har en 
röst när det gäller vad som skall beslutas 
i ett demokratiskt samhälle. Då är det 
alltså extra viktigt att delta i den politiska 
debatten. iMAGO uppmärksammar valet 
olika röster som gör ett inlägg i debatten. 
 
 
I år är det ”Valår” som vår seietecknare 
Noon fyndigt beskriver här till höger.! 
 
 
Anders Wieslanders ”Valsång” sätter 
fingret på vi och dem i samhället (sidan 
34-35). 

 
iMAGO och föreningen Kultur och Kvalitet 
(KoK) har fått möjligheten att tillsam-
mans med Riksföreningen JAG delta på 
Almedalens politikerdagar i Visby. Cilla 
Colt berättar för oss vad JAG är och vad de 
gör (sidan 36). 



Foto: Sören VilksFoto: Sören Vilks
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Valsången

Kära bröder och systrar det är något viktigt jag vill säga till er!
1921 blev det allmän rösträtt i Svea Rike
men inte riktigt för alla, för vår målgrupp fick ej vara med. 
Därför vill jag hålla detta tal:

Medborgare, medmänniskor!
Kom ta min hand
var med när vi bestämmer
vilka som skall leda vårt land.
För du har rätt att rösta på valfritt parti
det är faktiskt så det fungerar i en demokrati.

Rösta gult, rösta blått, rösta grönt eller rött
hur du än röstar så blir det rätt
det är faktiskt ganska lätt.

Nu är det val, nu är det val
så häng med till närmaste vallokal!
Nu är det val, nu är det val
att inte rösta vore en skandal!

Ta din chans att visa var du står
var med och bestäm vilka som skall styra vårt land.
Före år 1989 hade vi ingen rösträtt
då var det fan ta mig inte så lätt
att göra sin röst hörd.
Om du behöver hjälp så ta med någon du kan lita på 
så skall det nog gå ändå.

Nu är det val, nu är det val
så häng med till närmaste vallokal!
Nu är det val, nu är det val
att inte rösta vore en skandal!

Bröder och systrar!
Nu ska vi visa dem att vi också ska vara med!

Av: Anders Wieslander
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Vad är JAG?
Riksföreningen JAGs medlemmar består av 

människor som har flera stora funktionsnedsätt-
ningar, varav en avser den intellektuella förmågan. 
Deras erfarenhet är att synlighet och personliga 
möten är bästa sättet att ge ny kunskap och ändra 
fördomar.

I JAG menar man att få göra sin röst hörd på scen 
eller genom olika kulturella uttryck i grunden är en 
mänsklig rättighet. I flera föreställningar som lyfter 
frågan om vem som får synas och ta plats i samhäl-
let har medlemmarna delat sina egna berättelser.

Föreställningen ”Vet du vem jag är?” inspirerade 
till manifestationer under Almedalsveckan 2014, 
där medlemmarna framträdde med vita masker 
framför ansiktet. Valåret 2018 visade medlemmar 
sin närvaro med stora röda hjärtan med budskapen: 
Jag vill, jag kan, jag gör skillnad!

Valåret 2022 tar medlemmarna i JAG återigen 
plats i politikerveckan i Visby och förbereder en 
manifestation med utgångspunkt från föreningens 
senaste föreställning ”Du JAG vi tillsammans!”. 

Föreställningen påminner om 1900-talets mörka 
historia och institutionerna där människor med 
funktionsnedsättning blev undangömda och utsatta 
för övergrepp. När rätten till personlig assistans 

idag minskas eller tas bort helt finns den-
na ovärdiga tillvaro kvar som ett hot för 
alla människor som är beroende av sam-
hällets stöd och omvärldens syn på vad 
ett värdigt liv är. 
 
www.jagforeningen.se  
 
Av: Cilla Colt, föreningen JAG
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V! "ı## $% &!' &!()!
Skriver du dikter och poesi?
Då söker iMAGO efter dig. Vi vet att det finns många ta-
langer runtom i Sverige och vi vill lyfta dem i iMAGO. 

Därför utlyser vi en dikt-tävling där du kan skicka in 
din dikt och bli publicerad iMAGO!

För att vara med i vår dikt-tävling:  
Du får skicka max en dikt. 
Din dikt ska vara max 200 ord. 
Skicka dikten som ett text-dokument i Word eller 
dylikt.

För att delta så har eller identifierar du dig med en 
intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsvari-
ation/funktionsnedsättning.

Skicka in din dikt senast 1 augusti till  
hej@magasinetimago.se med namn, kontakt-
uppgifter och eventuell kontaktperson. 

Blir du publicerad får du en gratis prenume-
ration på iMAGO i ett år. 

iMAGOs Huvudredaktion utser vem 
som vinnare och vi meddelar dig om 
din dikt blir utvald i mitten av augusti. 

Genom att skicka in din dikt så god-
känner du att: 

 - Din dikt publiceras i pappersmaga-
sinet iMAGO och på digitala iMA-
GO. På digitala iMAGO kommer din 
dikt att läsas in av våra uppläsare.

  - Att iMAGO publicerar en bild/foto till 
din dikt i samråd med dig.

- Att vi kan komma att göra ett porträtt 
på dig i iMAGO och på iMAGOs sociala 
media (Instagram och Facebook).

Har du frågor? 
Kontakta hej@magasinetimago.se



Kent Sidvall 
En lång man med många historier

Kent, du ger ut din andra bok ”Uppvaknande”. 
Kan du berätta lite om vad den handlar om och 
om hur du fick idén till den?

”Uppvaknande” är en fortsättning på min första 
självbiografi ”En lång och komplicerad historia”. 
Det är historier från olika epoker i mitt liv. Vad jag 
tyckte och tänkte förr och vad jag tycker och tän-
ker nu.

Min nya bok innehåller lite nyare reflektioner, än 
den första boken. Jag har kommit längre i min per-
sonliga utveckling, förklarar han.

Båda dina böcker bygger på händelser i ditt liv. 
Kan du berätta lite om dig själv?

Jag föddes 1957 i Nynäshamn. Min far jobbade 
på oljeraffinaderiet och min mor blev hemmafru 
när jag föddes. Kent berättar sedan hur han bland 
annat jobbat på Electrolux Motor i Huskvarna och 
Sjöviks folkhögskola, där han spelade trumpet i 
deras storband.

Det blev även en flytt till Falun för jobb på en 
plastfabrik och en berättelse om hur Kent på 
Stockholms central träffade två mormoner och fick 
”Mormons bok”. Han var intresserad av allt som 
hade att göra med religion, filosofi och psykologi.

”Därefter började det hända konstiga saker som 
tar för lång tid att förklara. Men enligt min egen 
bedömning, så gifte jag mig med en person som jag 
inte kände ordentligt på grund av ett tvångsneuro-
tiskt beteende från min sida.” 

Det måste alla göra, annars är man inte normal 
tänkte jag, förklarar Kent. Alla människor skall 
gifta sig, skaffa barn och samtidigt vara tacksam 
om det är någon som vill gifta sig med en. Det gick 
som det gick, vi var olika som natt och dag och 
passade inte ihop. Vi gick varandra på nerverna så 
efter bara ett år skilde vi oss. Resten får ni läsa i 
”En lång och komplicerad historia”.

Vi träffar Kent Sidvall på Medborgarplatsen 
i Stockholm för att prata om hans senaste 
boksläpp. Det är en lång och välklädd man 
vi möter. Han överväger noga sina ord och 
pratar med stor eftertanke. Vi samtalar om 
böcker, musik och Medis 5. När Kent svarar 
på en fråga kan det bli en lång historia, pre-
cis som i hans böcker.
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Du har ett intresse för musik också, hur vak-
nade det intresset? 

I början på 80-talet, minns Kent. Jag var långtids-
sjukskriven för första gången i mitt liv och hade 
inte något att göra. Innan jobbade jag heltid, träna-
de sportkarate och sprang i skogen. 

Kent berättar hur han var ute och sprang en mörk 
vinterkväll. Det var tjugo minusgrader och han var 
mitt ute i elljusspåret när ljuset släcktes. Han irrade 
omkring i fyra timmar innan han kom ut ur skogen 
och hade då förfrusit foten.

Väl hemma gjorde Kent misstaget att doppa ned 
foten i hett vatten. Det orsakade kärlbristningar 
och foten blödde. Han fick opereras och blev sjuk-
skriven en månad. Då började jag lyssna på gram-
mofonskivor med olika sorters musik, för jag hade 
ingen aning om vilken musik som tilltalade mig, 
förklarar han. 

”Jag upptäckte musikens helande och 
frälsande kraft. Då blev jag upplyst om 
storbandsjazz, det blev jag frälst av. Den 
musiken framstod för mig som om den 
kom från paradiset. En helt annan perfekt 
fantasivärld.”

Så jazz är vad du framför allt gillar, men du 
trivs också med att stå på scenen och sjunga. 
Skriver du egna sångtexter?

Nej, svarar Kent. Han sjunger mest covers, gamla 
låtar som andra har gjort, som Louis Armstrong, 
Gershwin, Hoagy Carmichael, Cole Porter, Frank 
Sinatra och jazzklassiker.

Din arbetsplats, Medis 5, betyder mycket för 
dig. Vad gör du för något på Medis 5?

Kent berättar att det var på Medis 5 som han bör-
jade uppträda offentligt med att sjunga. Det har 
åstadkommit underverk för honom och tagit honom 
vidare i hans personliga utveckling. 

”Innan jag började på Medis 5 2012 flöt 
jag bara omkring och visste inte vad jag 
skulle göra. Mitt tidsfördriv var att supa 
mig full, lyssna på musik och titta på film. 
Det var det enda jag gjorde och det kom 
jag inte vidare i livet av. Medis 5 hjälpte 
mig ta fram mina talanger.” 

Kent berättar att han skrev redan innan och hade 
över 400 sidor skrivet material. Marita Jonols valde 
ut 190 sidor av dem. Det är Marita som har redige-
rat boken och Peter Karppinen som har fotografe-
rat, båda jobbar på Medis 5.
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Du var också med i SVT:s dokumentärserie 
”Det är inte så dumt att bli gammal”. Ditt 

avsnitt hette ”Vägen till vansinnet”. Hur kändes 
det?

Frilansfotografen Johan Palmgren och journalis-
ten Åsa Blanck var trevliga personer och behagliga 
att samarbeta med. Därför behövde jag inte vara 
nervös, fast jag blev filmad hit och dit, skulle stå 
där och där, gå där och där, säga det och det och så 
vidare. Det var inga problem alls, nervös blev jag 
när det var klart och dokumentären skulle visas, 
säger Kent fundersamt.

Då upptäckte jag något intressant, men obehagligt. 
Hur människan fungerar psykologiskt - man blir 
överdrivet självkritisk och tycker att allting är pin-
samt, berättar Kent. 

Men han tog det lugnt och höll tyst. De andra som 
såg dokumentären fick säga sitt först och det kom 
bara positiva kommentarer. Då tyckte Kent att det 
var ok och att han inte behövde skämmas.

Vad vill du göra härnäst, har du planer på en 
tredje bok eller en till skiva?

Det är ett frågetecken än så länge. Jag tar en dag i 
taget. Det får mogna fram sakta och säkert, avslutar 
Kent efter en stunds eftertanke.

 

Av: Catarina Månsson och Daniel Larsson 
Foto: Niklas Böhme (Martin Nauclér)
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R 
esonans är en utställning som vill engagera så 

många besökare som möjligt, oberoende av vilka 
förutsättningar besökaren har. I utställningen får 
kroppens olika sinnen uppleva allt från att dofta på 
något till att känna vibrationer och ligga ner på ett 
konstverk. Resonans har varit ett projekt där man 
har utforskat konst, tillgänglighet och demokrati, 
både bland konstnärer och deltagare. Bakom ini-
tiativet till utställningen står Jenny Åhsberger och 
Po Hagström. Vi träffas digitalt och jag börjar med 
frågan var namnet kommer ifrån. 

Resonans betyder återklang. Det är som ett eko, 
något som händer och kommer tillbaka till dig. 
Det är vad de vill att besökarna ska få uppleva 
med konstverken. Besökarna själva blir delaktiga i 
konstverken, för att det ska hända någonting, berät-
tar Po.  

”Alla de här tre verken måste man uppleva 
med sin egen kropp, sina egna sinnen för att 
verken ska finnas egentligen.” 

Po tar som exempel ett par hängande bollar som 
besökare behöver röra vid, för att det ska hända 
något. Han menar att verken egentligen inte finns 
förrän någon upplever dem. Konstverket uppstår 
när besökaren upplever och rör verket.

Det saknas aktiviteter

Jenny berättar att det skapas mycket konst på dag-
liga verksamheter. Hon vet också att det finns få 
aktiviteter för personer med flera funktionsnedsätt-
ningar. Po fyller i att han tidigare har testat konst 
på olika sätt med personer som har flera funktions-
nedsättningar och Jenny blev inblandad. 

Jenny tänkte att konsten borde kunna ske i större 
skala och att fortsätta undersöka möjligheten för 
personer med flera funktionsnedsättningar, att upp-
leva konsten. Po hade också hört att många aktivi-
teter inte var tillgängliga för den här gruppen. 

De visste att det fanns vissa utställningar med 
modern konst där deltagarna kunde känna, höra 
och uppleva konsten med flera sinnen, som var bra. 
Eftersom både Po och Jenny ville skapa en föränd-
ring och hitta på något nytt, så skapades utställ-
ningen Resonans. 

Sinnenas utställning
RESONANS

Konstverket:  ”bAUM”
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Tre olika konstverk

Po förklarar att de ville ha tre olika konst-
verk. Det skulle vara tre verk som på olika vis 
kompletterade varandra och som man kunde upp-
leva med sina sinnen på varierande sätt. Om man 
inte kunde ligga på ett verk, så skulle det finnas 
något annat att möta. 

Po fortsätter berätta att det här utställningsprojek-
tet också ville undersöka tillgänglighet, demokrati 
och konst ihop med olika sorters målgrupper. Vi 
ville skapa ett intresse för hur man kan mötas och 
utvecklas i konsten, säger han. Vi har både arbetat 
med engagerade konstnärer och frågan hur man 
kan utveckla konsten för att fler personer ska kun-
na delta. 

Vad händer med utställningen i framtiden?

Det finns ingen planerad fortsättning nu, men 
konstverken, kunskapen och erfarenheten att göra 
en sådan här utställning finns kvar, menar de. Det 
är även möjligt för andra gallerier och platser att 
göra något liknande, säger Jenny.

Behovet hos målgruppen att uppleva saker fort-
sätter att finnas, understryker Po. Nu försöker vi 
sprida detta vidare, så att fler kan få en aktiv fritid 
och att fler personer vågar satsa på ett projekt som 
detta. Han säger också:

”Vi kan ge dem råden, vi kan ge dem er-
farenheterna, och det underlaget som faktiskt 
har skapats under det här projektet också.”

 
Lärdomar av att arbeta med Resonans 

Jenny säger att de har lärt sig mycket om att jobba 
med olika målgrupper. Hur viktigt det är att infor-
mationen om arrangemanget når ut på rätt sätt, för 
annars kan det hindra personer från att komma i 
väg. 

I en blackbox syntes konsten bra för besökaren 
och man blev inte distraherad av omgivningen, 
säger Jenny. Det här är en utställning där konsten 
är uppbyggd för att nå olika personer på deras egna 
villkor och gör man något bra så fungerar det för 
alla. Jenny fortsätter med:

”När vi inriktar oss på att det ska fungera 
för personer med ganska stora, ganska om-
fattande funktionsnedsättningar fungerar det 
för alla. Det vill säga, det är universellt utfor-
mat, så då fungerar det för alla.”

Po avslutar med fjärrkontrollen som ett exempel. 
Från början var det ett hjälpmedel till TV:n, men 
nu är fjärrkontrollen något som alla använder. Om 
man har bra lösningar så finns de för alla och inte 
bara för en speciell grupp.

Jag tackar Po och Jenny för det här samtalet och 
får med mig ett fint citat från en av besökarna som 
sa: ”Fantastiska verk och ovanligt att hitta en så 
tillgänglig utställning! Lagom med tre verk. På 
andra utställningar är man rädd för att störa de an-
dra.”

Jenny Åhsberger Jenny Åhsberger 
och Po Hagströmoch Po Hagström
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Jag hoppas Resonans dyker upp på fler ställen i 
framtiden!

Verken och konstnärerna i utställningen 
Resonans var: 

”SÖK” / Nadja Ekman  
”bAUM” / Julia Adzuki och Patrick Dallard 
”Droppar” / Amanda Emricson och Ulf Klarström 

Konstverket:  ”SÖK”Konstverket:  ”SÖK”

Kommentar

Utställningsprojektet Resonans ägs av den 
ideella föreningen Professor Apa. På deras 
hemsida kan du läsa mer om Resonans och 
det finns en checklista för konstarrangörer. 
De samlar även in olika tips på hur man till-
gängliggör kultur och presenterar konst. 

Hemsida: www.professorapa.org

Av: Hanna Björklund 
Foto: Martin Nauclér
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En solig vårdag träffade jag och fo-
tograf Martin Nauclér rektorn på 

Handelshögskolan i Stockholm, Lars 
Strannegård, för att intervjua honom 
om hans bok Kunskap som känns. Den 
hade fångat vårt intresse eftersom den 
handlar om hur kultur kan påverka oss 
medvetet och omedvetet. 

Vem är du?

Jag är rektor på Handelshögskolan och professor 
i organisation och ledarskap. Här trivs jag otroligt 
bra. Jag är mycket intresserad av utbildning och 
forskning. I mitt arbete träffar jag studenter från 
jordens alla hörn. Jag har också kontakt med våra 
partnerföretag som jag försöker få att stötta oss.  

Varför skrev du Kunskap som känns?

Här på Handelshögskolan har vi länge arbetat med 
att försöka vara så bra som möjligt på det vi gör, att 
locka duktiga studenter hit och att våra studenter 
ska få bra jobb efter sin utbildning här. Vi vill få 
forskare och lärare att vilja vara här och inte minst 
få våra partners att bli intresserade och stötta oss.  

Vad kommer framtiden att kräva av våra stu-
denter?

Vi har fokuserat på att förändra vårt sätt att ut-
bilda. Den här boken försöker fånga in tankarna 
bakom det vi gör. Boken beskriver vad utbildning i 
grunden handlar om. 

En rektor som tror på 
konstens kraft

Lars 
Strannegård
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Vad är bildning?

Vilken roll har kultur och konst för samhällsut-
vecklingen. Är det möjligt att mäta allting? Vad 
händer om man mäter saker och ting som kanske 
inte går att mäta? Boken är en samling av de idéer 
och tankar som tillsammans ger bakgrund till var-
för vi arbetar som vi gör.   

Är du bekant med konst som benämns Outsider 
Art? Den skapas bland annat på Ateljé Inuti i 
Stockholm.

Ja, det är jag. Begreppet betyder att man inte är 
del av den etablerade konstscenen och att man 

verkar i sammanhang där konst vanligtvis inte görs 
och visas. Det är spännande. Konst ska ju spränga 
ramar eller få betraktaren att se saker som man inte 
har sett tidigare. 

Ett kapitel i boken handlar om vad som anses nor-
malt och vilka normer det är okej att spränga eller 
gå utanför. Att inte göra som man alltid har gjort, 
det är konstvärldens idé. Outsider Art är uppfris-
kande, tycker jag, och väldigt intressant.  
 

Hur kan Outsider Art konstnärer få synas mer 
i samhället? Dessa konstnärer betraktas i regel 
som udda - inte som normen. Är det positivt?

Jag tror inte det är många som är medvetna om 
dessa konstnärer. Mitt svar är att det måste till fler 
arenor där konsten faktiskt visas. Det är bra när det 
görs utställningar och att det skrivs om det. Man får 
hoppas att kulturjournalister också plockar upp det-
ta och ser perspektiv som ligger utanför ramen. 

  

Varför inte ha någon form av samarbete med 
konsthögskolorna?

Det är många där som inte känner till Outsider 
Art. Allmänbildning är att veta att det här är en del 
av samhället och en del i den bredare konstvärlden 
som kanske inte alltid definieras som konstvärlden. 
Det är därför man måste öka kunskapen om den. 

Det finns många museer och gallerier ute i Europa 
som visar Outsider Art men få tillfällen att uppleva 
Outsider Art i Sverige.

Utökad kännedom om den här typen av konstnär-
ligt utövande är bra för hela samhället. Det vidgar 
vad som definieras som kultur och om man inte ser 
detta så är det också svårt att förstå vilken roll den 
konsten spelar. 

Ta tag i konstskolorna! Bedriv upplysningsverk-
samhet mot de konstvetenskapliga institutionerna. 
Perspektiv behöver vidgas. Detta handlar boken 
Kunskap som känns om. Den är en sorts uppma-
ning   att vidga vyerna, ta in saker som man kanske 
inte omedelbart ser vad det är användbart till. 
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När Lars Strannegård blev rektor för 
Handelshögskolan fick konsten på skolan 
en ny roll. Det första man ser när man 
kommer in i entrén är inte porträtt av 
skolans alla rektorer, utan modern sam-
tidskonst.

I den stora samlingssalen, som också fung-
erar som fikarum för eleverna, möts man 
av Oskar Furubackens rörliga bilder från 
storstaden i microperspektiv på en gigantisk 
bildskärm. Jakob Dahlgrens Ukrainaflagga 
låter oss inte glömma Rysslands anfalls-
krig. Maria Miesenbergers förgyllda staty 
”Hoppet” svävar över studenterna och på-
minner om känslan innan man skall ta det 
avgörande hoppet i livet. 

Konst som berör på 

Handels-
högskolan

Kan all konst få finnas på er skola? Kommer era 
studenter att ”dra ut sladden” för annan typ av 
konst som du skriver om i boken? 

All konst ska användas i ett pedagogiskt syfte. 
Konsten ska fungera som ett intellektuellt klipul-
ver. Man ska prova att tänka på andra sätt som man 
kanske inte är riktigt van vid. Konst som inte säger 
någonting är ointressant. Det är nödvändigt att det 
går att förklara varför man visar den. 

Outsider Art skulle vara mer än välkommet, ef-
tersom vi är intresserade av att vidga förståelsen 
av världen. Jag har nästan svårt och tänka mig 
någon typ av konst som gör det på ett bättre sätt än 
Outsider Art. Det är som en dubbel idé. Först ser 
man någonting som man kanske inte förstår och 
sedan får man veta något om bakgrunden och sam-
manhanget.  

Outsider Art anses inte vara en del av den eta-
blerade konstvärlden. Varför?

Outsider Art skulle kunna starta intressanta dis-
kussioner bland studenterna. Det kan bli ett sätt för 
dem att lära sig förstå sina egna normer och sina 
egna förutfattade meningar och definitioner och 
klassificeringar av världen.  

Kan man lära sig att förstå sig själv och omvärl-
den genom den konst som skapas av konstnärer 
med olika funktionsnedsättningar?

Ja, det tycker jag. Om man tittar på den här kon-
sten och upplever den så får man förhoppningsvis 
någon form av känsla. En konstupplevelse som 
berör är viktig konst. 

Nästa steg är att förstå varför det berör. Får man en 
bakgrundsbeskrivning av upphovspersonerna och 
känslorna bakom detta kan det bli ett bra sätt att 
förstå sig själv. Alla kulturella intryck ökar möjlig-
heten att förstå andra eller förstå sig själv bättre. 

Har du något tips eller tankar hur man ska gå 
tillväga för att öppna ett museum för Outsider 
Art?

Måste man ha ett permanent museum? Skulle man 
inte kunna ha en ambulerande utställning som till 
exempel Riksutställningar arbetar med. Det skulle 
ge en större spridning och bli en nyhet på varje ort 
där konsten visas.  

Det finns mycket kunskap och talang som man inte 
är van vid och som skulle skapa engagemang. Jag 
tror också att det skulle vara möjligt att hitta före-
tag som samarbetspartners.

Av: Hanna Björklund 
Foto: Martin Nauclér
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”Två parallella rum”, en installation av 
Meta Iseaus Berlin, beskriver ett rum som är 
ljust och lätt och ett som är mörkt och dys-
tert. Hon vill visa att vi ofta vill beskriva oss 
som den lätta och ljusa personen, i stället för 
den mörka dystra.

Konsten på Handelshögskolan är donerad konst 
från tidigare elever eller institutioner. Det är 

både permanent konst och konst som byts ut med 
jämna mellanrum. Tanken är att konsten ska få 
eleverna att fundera i nya tankebanor eller skapa 
debatt.  

Om något konstverk ifrågasätts av studenter bjuder 
skolans ledning in konstnären som svarar på stu-
denternas kritik och funderingar. Detta har skapat 
många bra diskussioner på skolan. 

Maria Miesenberger Maria Miesenberger 
”Hoppet””Hoppet”

Meta Iseaus Berlin  Meta Iseaus Berlin  
”Två parallella rum””Två parallella rum”

Jakob Dahlgren Jakob Dahlgren 
”Ukrainska Flaggan””Ukrainska Flaggan”
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En gång drog några studenter 
ur sladden till storbildskär-

men för att man inte gillade kon-
sten, vilket resulterade i en bra och 
fördjupad diskussion om konst-
närens ambitioner och hur man 
förhåller sig till någon annans syn 
på livet.

Det som har förändrats mest är de 
omgjorda ”klassrummen”. Några 
av rummen är:

I ”Cabinet room” är bord och 
stolar gjorda så att man kan 

kombinera möbleringen precis 
som man vill. I rummets kortsidor 
finns bekväma sitt- och liggmöj-
ligheter.

Jakob Dahlgren som har gjort 
den ukrainska flaggan har också 
designat ett av lärorummen. Han 
har använt pennor, linjaler, tum-
stockar och måttband på ett fasci-
nerande sätt.

Ett tredje undervisningsrum do-
mineras av en stor soffa och några 
runda bord. 

 ”Cabinet room” ”Cabinet room”

Utsmyckning: Utsmyckning: 
Jakob DahlgrenJakob Dahlgren

Knäckt växelbänk Knäckt växelbänk 
”Bankrutt””Bankrutt”
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Utsmyckningen är gjord av Charlotte 
Gyllenhammar, Christan-Pontus Andersson 

och Jens Fenge. Det är också det enda rummet där 
en av Handelshögskolans historiska giganter, no-
belpristagaren Bertil Ohlins porträtt finns. 

I ett av rummen där man studerar pengar finns en 
växelbänk från 1500-talet som är knäckt. När en 
bankir hade misslyckats som yrkesman fick han 
inte längre arbeta och då hade man sönder hans 
bänk. Ordet bankrutt kommer från detta. 

Samtalsrummet påminner om en bastu med en 
fejkad brasa i mitten och sex sittplatser i en ring. 
Rummet har blivit en populär plats för de studenter 
som deltar i en bokcirkel där man läser och disku-
terar moderna romaner. 
 
 
Av: Huvudredaktionen 
Foto: Martin Nauclér

Utsmyckning: Utsmyckning: 
Charlotte Gyllenhammar, Charlotte Gyllenhammar, 
Christan-Pontus Andersson Christan-Pontus Andersson 
och Jens Fengeoch Jens Fenge
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”On Point” 
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”Takes Two to Tango”



Boken ”Jag behöver Hedvig” är mamman 
Jessica Roos Rahmquists berättelse om hennes 

dotter Hedvig. Hedvig föds med Downs syndrom 
och livet tar en ny vändning för familjen.

Det första Jessica fick höra från barnmorskan var: 
”Tycker ni att hon är fin?”. Jessica upplevde det 
som en konstig fråga. Hedvig ligger på Jessicas 
bröst med sitt kolsvarta hår och mandelformade 
ögon. Hon är verkligen lik sin storebror. Jessica 
och hennes man Erik har barn från tidigare förhål-
landen, men Hedvig är deras första gemensamma 
barn. 

Läkaren konstaterar att Hedvig har Downs syn-
drom. Jessica är ledsen och gråter mycket. Hon 
funderar på hur omgivningen kommer att reagera 
på Hedvig som hon älskar så gränslöst. En av 
Jessicas största rädslor är att Hedvig har hjärtfel, 
vilket läkarna har sagt är vanligt förekommande 
hos barn med Downs syndrom. Läkaren frågar om 
Jessica känner till Downs syndrom. Jessica skakar 
på huvudet och läkaren berättar om det. Läkaren 
säger också att människor med Downs syndrom 
lever ett gott liv och att ingen är sin diagnos. Man 
kan ha en diagnos men ingen är sin diagnos. 

Jessica och hennes man beslutar sig för att de ska 
berätta för de äldre barnen att Hedvig har Downs 
syndrom. De äldre barnen tar det hela bra och visar 
full förståelse för Hedvigs kommande besvär. 

När Hedvig är sex år blir hon medveten om att hon 
har Downs syndrom. Ibland är hon medveten om 
att hon inte klarar saker som andra klarar. Samtidigt 
är hon stolt över att hon har Downs syndrom. 
Tillhörighet är viktigt för henne, precis som för alla 
andra. 

Idag känner Jessica bara en euforisk lycka över att 
ha Hedvig. Hedvig är 17 år och går på särskola, vil-
ket hon har gjort sedan hon var sju år. Hedvig är en 
aktiv och nyfiken tjej. Rutiner och information är 
viktiga delar av Hedvigs vardag. Sällan har Jessica 
träffat någon som hon beundrar så som Hedvig…

Jag upplever det som en väldigt intressant bok och 
jag lärde mig mycket mer om Downs syndrom ge-
nom den. I boken förklarar Jessica vilka olika vari-
ationer av Downs syndrom det finns. Den är relativt 
lättläst. Jag kan klart rekommendera den. 

 

Av: Catarina Månsson 
Foto: Niklas Böhme

RECENSION 
BOK
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”Jag behöver Hedvig”
Författare: Jessica Roos Rahmquist
Förlag: Parus förlag (2021)



”Love on the 
Spectrum säsong 2”
Netflix

RECENSION 
SERIE
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Välkomna tillbaka till ”Love on the Spectrum”. 
Love on the Spectrum är en australiensk TV-serie 
som är tillbaka med en andra säsong. Serien hand-
lar om personer med autism som söker sitt livs 
största kärlek. Det är nya deltagare och gamla del-
tagare från förra säsongen. Serien följer sex olika 
personer under sex avsnitt.

Michael fortsätter sökandet efter den sanna kär-
leken och hans speed-dejtande leder till en flott 
middag. Kassandra går på sin första dejt på flera 
månader och Ronan tar hjälp av relationscoachen 
Jodi Rodgers. Ronan går på sitt livs första dejt med 
Katie, en romantisk middag som följs av trädgårds-
spel. Ronan och Katie går på en andra dejt och där 
bjuds det på dans. 

Teo får några goda råd av coachen Jodi och sin 
mamma. Michael och Heather träffar varandras 
föräldrar. Jimmy och Sharnae förbereder sin Las 
Vegas-resa. När Mark träffar en tjej som också 
gillar dinosaurier slår det gnistor. Ronan blir över-
lycklig när han får sina känslor besvarade. 

Jayden testar en dejtingapp. Mark får fjärilar i ma-
gen under en drömlik och fantastisk trädgårdsdejt. 
Michael fattar ett svårt beslut och Mark byter kär-
leksfulla julklappar. 

Jayden och Daniel fattar tycke för varandra, medan 
Jimmy och Sharnae förbereder sin stora dag.

Jag upplever att det är lite rörigt och att det är 
många olika personligheter. Men i övrigt tycker jag 
att det är kul och har lite humor så att man får sig 
ett skratt.

Jag upplever att den berör och är väldigt lärorik. 
Jag blir berörd för att jag känner igen mig så myck-
et i den här serien, och jag känner personer som är 
autistiska. Jag lever själv idag med en pojkvän som 
har autistiska drag.

 

Av: Angelica Boström 
Foto: Pressfoto Northern Pictures



56

NattfjärilenNattfjärilen  

Nattfjärilen dansarNattfjärilen dansar
I glödlampans skenI glödlampans sken
Den dansar med nattens skuggorDen dansar med nattens skuggor

Dansa med fjärilenDansa med fjärilen
Känn fjärilens vingarKänn fjärilens vingar
Smeka själens sårSmeka själens sår

Nattfjärilen dansarNattfjärilen dansar
Mellan molnenMellan molnen
Mellan hustakenMellan hustaken

NattfjärilenNattfjärilen
Sover på dagenSover på dagen
Vaken på nattenVaken på natten

Målande himmel Målande himmel 

Målande himmelMålande himmel
Vingar som flygerVingar som flyger
Väggar får färg Väggar får färg 

Målande himmel Målande himmel 
Målar himmelenMålar himmelen
Nattfjärilen Nattfjärilen 
  

Av: Sayam Chortip Av: Sayam Chortip 
Foto: Dragomir PrangasevicFoto: Dragomir Prangasevic



I detta nummer hade vi ett fokus på Stockholm, 
så till iMAGO 7 beger vi oss ut i Sverige igen. 

Vi kan redan nu avslöja att vi gör ett nedslag 
hos Dala-Flodas Operafest och sopranen Anna 
Eklund Tarantino. Anna har en operakurs för 
specialbegåvade ungdomar med funktionsvari-
ation under operafesten!

Dala-Flodas Operafest pågår 31 juli till 7 au-
gusti. Vill du läsa mer om operafesten och an-
mäla dig till operakursen, besök deras hemsida: 
http://dfof.esoj.se  
 

Ha en skön sommar, önskar iMAGO! 

Dala-Flodas 
Operafest 

31 juli - 7 augusti

Tips inför 
sommaren…

Nummer 7 av iMAGO kommer i oktober 2022 
VILL DU PRENUMERERA PÅ iMAGO?  

VILL DU VETA MER OM OSS? 
Mer info finns på vår hemsida 
www.magasinetimago.se

Anna Eklund Tarantino




