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Omslag #275

Emma Hanquist
illustrerade Situation 
Sthlms 25 år på 
gatorna i stan. EN FRÅGA JAG inte sällan får är 

hur det kom sig att tidningen 
startade, vad den bakomliggande 
planen med Situation Sthlm var.

Svaret är att det egentligen inte 
fanns någon masterplan. Men det 
gick ändå på något vis.

För någon hade varit i London 
och där sett hemlösa människor 
som sålde The Big Issue, när det 
började synas hemlösa människor 
på gatorna i Stockholm kring mit-
ten av 1990-talet föddes idén att 
göra samma sak här.

En ekonomisk förening 
bildades som fick ett utgivnings-
bevis, människor med skiftande 
erfarenheter och kompetens 
involverades, eller involverade 
sig, i tidningen – det var hög 
arbetslöshet och fanns en mängd 
arbetsmarknadsåtgärder att 
kunna ta del av – och i augusti 
1995 låg det första numret klart 
att ges ut.

Tryckt i några tusen exemplar i 
svartvitt, med en PMS-färg på ett 
ark – de första åtta och sista åtta 
sidorna – som började säljas till 
hemlösa människor från ett skåp 
vid en soffa i hörnet på neder-
våningen i malmgården i Björns 
trädgård två timmar per dag, 
måndag till fredag.

Sedan dess har tidningen kom-
mit ut. Och fortsatt att göra det. 

 
NU HAR ETT kvarts sekel gått 
sedan dess. Så här formulerade 
jag mig i en text för fem år sedan, 
i samband med att Situation Sthlm 
funnits i 20 år:

”Jag minns inkassokrav och 
upplagehöjningar, boksuccéer och 
publicistiska priser, uppmärksam-
made artiklar och intervjuer och 
panthållna utgivningsbevis. Och 
dödsrunor i en kondoleansbok 
framför ett tänt ljus på en bänk ute 
i distributionen.

Och jag kan fortfarande höra tid-
ningsförsäljaren ”Blomman” – död 
numera – som på första ordentliga 
redaktionen på Roslagsgatan 48 
försöker krita trettio tidningar med 
den numera klassiska frasen: ”Man 
måste få ihop en trettiosäck innan 
det är nån idé att börja norsta”.

Vår långsamma berättelse om 
Stockholm pågår alltjämt.

Läsning som förändrat liv. I 25 år.

Ulf Stolt
chefredaktör & 
ansvarig utgivare
ulf@situationsthlm.se

Läsning som förändrat 
liv – i 25 år
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Tom Alandh
Journalist SVT, skriver om ett möte på Karlaplan med en 
Situation Sthlm-säljare, Pia Sjögren, som blev början på 
två nya relationer. Och fem filmer.

Sara Stridsberg
Författare och dramatiker, har burit med sig rösten från ett 
reportage hon skrev i Situation Sthlm, en röst som sedan 
funnits med henne när hon skrivit flera av sina romaner. 

Jesper Waldersten
Konstnär, har sedan 11 år sin egen vinjett och sida i 
Situation Sthlm där han har fria tyglar att göra vad han 
vill med sin penna – fantisera, drömma, eller bara vila. 

Sålt alla nummer 
Dag Rejving är den enda person som sedan starten i 
augusti 1995 sålt alla nummer av Situation Sthlm. Han 
säljer fortfarande tidningar någon dag i veckan.

Läsning som förändrat liv – i 25 år 
275 nummer av tidningen, tre böcker med säljarnas 
texter, prisbelönta reklamkampanjer, RadioSkugga, 
podden Situation Samtal, utställningar, publicistiska 
priser, filmer, föreläsningar och mycket mera. 

Den långsamma berättelsen om Stockholm har 
funnit sin plats. På gatorna. Hos läsarna. Och hos de 
många hemlösa människor som genom åren sålt 
tidningen och förändrat sitt liv.

Säljarna minns
Åtta av Situation Sthlms säljare beskriver sina liv för 25 år sedan.
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De första numren hade olika 
formgivare varje gång, som gjorde ut 
sidorna under ett dygn på Tid-
skriftsverkstaden i Gamla stan. Den 
här tiden provade vi olika typer av 
omslag – kollage, porträtt, grafiska, 
textbaserade. Ibland blev det kanske 
väl urspårat – som insekten som 
inte har någonting med innehållet 
att göra. Men vi tyckte vi kunde 
göra lite som vi ville – det fanns ju 
ingen annan gatutidning i landet att 
jämföra oss med.
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Nummer två av tidningen var försenad redan innan nummer ett låg klar på 
tryckeriet. Och en julhelg sålde vi tidningar direkt ur kartongerna till säljarna i 
tunnelbaneuppgången vid Björn trädgård. Men från baksidan av Kungliga 
tennishallen tog vi oss till Sibirien. Och räddades av ett EU-bidrag. Innan vi 
mötte Y2K-viruset med urkopplade datorer. TEXT ULF STOLT

1995-2000

Bunten med tidningar på bordet här 
intill där jag står och skriver, som 
sträcker sig mellan femårsperioden 
1995-2000, är den tunnaste bunten 

av alla tidningsbuntar i femårsperioder 
som står travade runt mitt skrivbord.

Det har sin förklaring.
Inte förrän sent på hösten 1997, i sam-

band med att vi beviljades ett treårigt EU-
bidrag och kunde anställa den första per-
son som hade till uppgift att enbart sköta 
distributionen och dagligen möta säljarna, 
har tidningen kommit ut regelbundet – sis-
ta onsdagen varje månad. 

EU-bidraget var viktigt. Livsviktigt.
Hade vi inte beviljats det hade med 

största säkerhet tidningen gått under som 
senast på sommaren 1997. För sedan star-
ten i augusti 1995 hade vi dragits med svåra 
ekonomiska problem, beroende på att de 
som startade tidningen – jag snubblade in 
i verksamheten samma vecka nummer ett 
hämtades från tryckeriet, det var det första 
jag gjorde – inte hade en tanke på, eller plan 
för, hur tidningen skulle kunna finansieras.

Visst, det fanns lite stiliga grafer och 
floppy-diskar och dokumentmappar märkta 
Utvecklingsplan. Men mycket lite av inne-
hållet i dessa hade med verkligheten att göra.

Vilket gradvis skulle komma att bli 
uppenbart. 

Redan när nummer ett kom ut i augusti 

1995 var problemen så stora att nummer 
två försenades. Tidningen kom sedan ut 
med elva nummer fram till senhösten 1997.

Naturligtvis kunde vi inte fortsätta så. 
Varken för säljarna, som hade svårt att i 

tre månader försöka sälja samma tidning. 
Eller för oss på redaktionen som inte hade 
någon möjlighet att med de osäkra ledtider-
na kunna ha någon framåtrörelse i tanken 
eller möjlighet att kreativt forma en idé om 
vad tidningen kunde innehålla och berätta.

AD HOC PÅ TIDSKRIFTSVERKSTADEN
Allt var synnerligen ad hoc de första tre 
åren – lyckades vi ruska av Statens kultur-
råd ett litet produktionsstöd så hade vi råd 



att trycka en tidning. Som vi då snabbt slab-
bade ihop på Tidskriftsverkstaden under 
några dygn. Då låg den på Gråmunkegränd 
i Gamla stan, flyttade senare en trappa upp 
i Tidskriftsbiblioteket vid Odenplan.

Tidskriftsverkstan var en inrättning som 
stöddes av Statens Kulturråd och gjorde det 
möjligt för synnerligen smala, för pluralis-
men betydelsefulla små tidskrifter, att kun-
na produceras. Man betalade en blygsam 
medlemsavgift och fick via den – det här var 
när internet alltjämt var i huvudsak textbase-
rat och licensen för ett bildbehandlings- eller 
formgivningsprogram kostade tiotusentals 
kronor – tillgång till datorer och programva-
ran i dem som gjorde det möjligt att formge 

tidningar och skicka dem till tryck.
Vid den här tiden, efter att ett smärre sam-

melsurium av människor som ingått i redak-
tionen droppat av efter något år när deras 
respektive arbetsmarknadsåtgärder sinat, 
var vi nu en kärna på en handfull som bet 
oss kvar och försökte driva Situation Sthlm.

Jag och en person till tog hand om tid-
ningen och driften av den. Vi försökte hitta 
en väg, en berättelse som bar, ett sätt att se 
på staden och företeelserna och männis-
korna här som gick att förmedla i text och 
bild. Och som vi, med de minimala resurser 
vi hade, kunde hålla fast vid och utveckla.

Det var mycket bråk också den här tiden 
i början. Tjafs. Det skrevs debattexter av 

tidigare redaktionsmedlemmar och gjordes 
kuppförsök mot den ekonomiska förening-
en, advokater var inkopplade, Länsstyrel-
sen, fordringsägare drog öronen åt sig.

Och som om det inte var nog bråkade vi 
även en hel del inom den lilla grupp som 
försökte driva Situation Sthlm vidare. Om 
vart vi borde vara på väg, och hur och var-
för vi borde sträva i den riktningen.

Och vem som skulle göra vad.

Y2K OCH NYA TIDER
Men när det gick kom en tidning ut. Och 
varje dag höll vi redaktionen öppen och sål-
de tidningar till säljarna – förutom jul- och 
nyårshelgen 1995/96 då vi var utan egen 

    Silhuetten på Södermalm 
förändrades och skapade 
debatt. (#40, juni 2000)

    En del i dåtidens 
kulturbevakning.  
Det här handlade 
om gatumusikanter 
och ett nytt regel-
verk som varken 
politiker, gatumusi-
kanter eller polisen 
egentligen ville ha. 
(#31, september 
1999)

   Vi hade redaktion på Roslagsgatan då, i kvarteret 
bredvid låg MNW:s kontor och studio. Jag brukade 
kika in där med jämna mellanrum under åren och fråga 
vad Thåström gjorde. De svarade alltid undvikande. 
Tills han en dag stod i kön på den franska delikatess-
butiken och köpte en macka och gick rakt över gatan, 
tillbaka till studion. (#34, december 1999)
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lokal och sålde tidningen till säljarna direkt 
ur kartongerna vid rulltrapporna i Björns 
trädgårds tunnelbana.

Efter att ha hoppat runt lite, bland annat 
hyrt i andra hand av ett företag bakom 
Kungliga tennishallen – kanske den sämsta 
adress en gatutidning i Stockholm kan tän-
kas ha, men är man pank kan man inte vara 
petig – fick vi tag i en lokal på Roslagsgatan 
48, mittöver gatan från en porrklubb, bred-
vid ett taxifik. Det var ingång från gatan 
med försäljning och tidningslager i en 
lucka under golvet, kontor mot gatan och 
redaktionen in mot gården.

Där kunde vi, efter att ha hankat oss fram 
och varit i några riktigt prekära lägen som 

hotade vår absoluta existens, skicka iväg 
den första rekvisitionen till Forum Syd, 
som var de som då beviljade utbetalning-
arna av medel från EU.

Och äntligen dra några lugna andetag.
Något av det första vi köpte för EU-

pengarna var en dator av hygglig kapacitet 
med tillhörande program, som gjorde att vi 
kunde formge tidningen på redaktionen. I 
övrigt var vi utrustade med skänkta möbler 
och datorer – små grovhuggna mac-dato-
rer med programmen på floppy-disc som 
egentligen inte var mera avancerade än en 
elektrisk skrivmaskin som visade texten på 
en skärm.

Raine Gustafsson klev in genom dörren 

med sina kollegieblock och började skriva 
dagbok på säljarnas sidor i tidningen, upp-
lagan steg sakta, vi kom ut regelbundet med 
tidningen och kunde planera och höra av 
oss till skribenter och fotografer vi ville 
jobba med.

Och som ville jobba med oss.
För inga pengar alls egentligen. Om jag 

minns rätt utgick ett unisont arvode, obero-
ende av hur mycket eller lite man bidragit 
med till numret, om fem hundra kronor. 

Jag minns att vi stängde av internetupp-
kopplingen dagen före nyårsafton för att 
inte Y2K-viruset – om det nu existerade – 
skulle angripa våra datorer.

Det var nya tider på väg. 

   Att vi lyckades stava fel på Johan Rheborgs namn i 
ingressen kunde vi inte leva med. Det var för amatör-
mässigt, för klantigt. Så vi köpte en fet tuschpenna 
och inledde varje arbetsdag med att ta en kartong 
tidningar och för hand plumpa över korrfelet.

Om någon hörde av sig om att det ”såg konstigt ut 
på sidan 32”, hade vi beslutat att spela dumma och 
skylla på tryckeriet – ”märkligt, det måste blivit nån 
smetning mot valsen…”. Men ingen hörde av sig. Så 
vi kom undan med det. Och skärpte korrekturrutinerna 
betydligt efter detta. (#12, 1997)

    Vi har haft olika idéer för sista redak-
tionella sidan, olika vinjetter, men alltid 
bildburet och med blicken på människor 
i staden som gör någonting och att det 
är utifrån det vi samtalar. På den här 
tiden hette det ”Fem minuter med…” 
Och var just det – ett fem minuter långt 
bandat samtal som skrevs ut ordagrant. 
(#41, juli/augusti 2000)

   I några av de första numren hade vi 
en gästskribent, som fick välja till vilken 
organisation de skänkte sitt magra 
arvode. Ungefär samtidigt som vi blev 
tvungna att ånga bort frimärken som 
inte stämpeln tagit på för att ha råd att 
skicka egna brev, beslutade vi att steka 
idén med arvoderad gästskribent.  
(#1, augusti 1995)

    Rist ut dolorero vent 
volest volo coremporest, 
quae maio. Rum alignia 
vendica borporro omnis 
seritam eatusciis pa con 
nestiunt quiat voluptatur 
mi, ullest, none lit, sitaspi 
endant labora volore cor.

7
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1995-2000

Så här kunde ett 
uppslag se ut på den 
tiden. Kultursektionen 
då hette Cahoots, döpt 
efter en The Band-
platta och för att ordet 
betyder maskopi, låg 
bra i munnen och såg 
snyggt ut grafiskt. 
Seriestripen Niel gjor-
des av dåvarande AD 
Jonas Rahm, han gav 
senare ut den i bokform. 
Den korta texten om 
polisernas risknippen 
uppmärksammades lite 
i andra tidningar och 
Joakim Pirinen har vi 
intervjuat flera gånger 
i tidningen sedan dess. 
(#33, november 1999)
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Visa 
kollektiv-
kurage.

Din uppmärksamhet gör skillnad. 
Ring SL:s trygghetsnummer 020-120 25 25 
så är hjälp aldrig långt borta om någon 
stör eller förstör. Vi svarar dygnet runt och 
skickar trygghetspersonal dit det behövs. 
Att resa kollektivt är att resa tillsammans.
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Tom Alandh är journalist 
på SVT, prisbelönt för sina 
dokumentärfilmer. Sedan 2001 
har han följt Situation Sthlm-
säljaren Pia Sjögren, vilket 
resulterat i fem filmer. De två 
sista filmerna om Pia, Det sköra 
livet, sänds 25 augusti och 1 
september i SVT 1 klockan 21.00. 

Itjugo år har vi haft ett förhål-
lande Situation Sthlm och jag. 

Det började en bitande kall 
februaridag 2001 när jag på 

Karlaplan såg en kvinna med stort rött 
hår stå och sälja en tidning jag inte 
visste något om. Jag stannade till för 
jag tyckte det var något speciellt med 
hennes sätt att bemöta sina kunder. 
För varje såld tidning följde också ett 
samtal och ett skratt trots att det var 
lätt att se att hon levt ett hårt liv. 

Till slut gick jag fram och köpte en 
tidning och sa vem jag var, och sen 
dess har både Pia Sjögren och Situa-
tion Sthlm blivit en del av mitt liv.

Fem filmer har vi nu gjort om Pia 
och hennes liv, och trots att det var 
länge sen hon slutade sälja Situa-
tion Sthlm så läser jag fortfarande 
vartenda nummer. Inte bara bläddrar 
igenom utan verkligen läser. 

För det är tidningen värd.
Visst köper man den för att ge 

de hemlösa röst och möjlighet 
till inkomst. För att de, efter år av 
nätter i portar och trappuppgångar, 
källare och soprum, kan få stöd och 
uppbackning för att orka resa sig och 
komma tillbaka.

Men Situation Sthlm är också en 
lysande journalistisk produkt som 
stadigt står på sina egna ben. Inget 
välgörenhetsprojekt med offerstäm-
pel utan starka berättelser om 
människor i en stor stad. Chefredak-
tören Stolts poetiska penna har likt 

Slas och Ivar Lo fått mig att bättre 
lära känna min egen stad och dess 
invånare, och Maria Hagströms 
möten är alltid fyllda av värme och 
medkänsla. Läs bara om Lena och 
Peter i senaste numret. Inget kladdigt 
tycka synd om, utan respekt och 
värdighet. Personporträttet när det är 
som bäst.

Och så säljarnas egna ord, ibland 
bara en kort dikt, en nästan Tranströ-
mersk tanke om hur svårt ett liv kan 
vara och hur stark man måste vara 
för att kunna resa sig och orka gå 
vidare. Dessutom fotograferna! Hela 
tidningen är full av bilder som man 
kan dröja sig kvar vid och fundera 

över. Hur såg det egentligen ut på 
Allmänna Gränd på Djurgården mel-
lan 10.10 och 10.42? Men Stock-
holmskrysset har jag ännu aldrig 
lyckats lösa.

Nu är alltså de två sista filmerna 
om Pia klara för sändning. Efter ”Det 
svåra livet”, ”Det nya livet” och ”Leva 
livet” är nu resan med Pia över. I ”Det 
sköra livet” ges svaren på vad som 
sen hände. 

Och så här tror jag att det är: Utan 
Pia hade jag kanske aldrig börjat läsa 
Situation Sthlm. Och utan Situation 
Sthlm kanske Pia inte hade levt idag. 
Det säger hon i alla fall själv. Ty så 
skört kan livet vara. 

”Till slut gick jag fram och köpte en tidning 
och sa vem jag var, och sen dess har både Pia 
Sjögren och Situation Sthlm blivit en del av 
mitt liv.”

RÖSTER OM SITUATION STHLM
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Pia Sjögren 
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SÅLT ALLA NUMMER

Dag Rejving är den enda som varit med och sålt tidningen sedan första numret. När han började sälja tidningen 
var han hemlös, och skulle fortsätta att vara det i tio år till innan han fick en lägenhet. Där bor han kvar 
fortfarande. Han säger att det är tack vare Situation Sthlm han gör det. TEXT OCH FOTO ULF STOLT

söker förtränga i dag…
En dag såg han en man som stod och sålde 

Situation Sthlm på Flemminggatan.
– Jag gick fram till honom och frågade var 

han fick tag på tidningarna. Han berättade 
om Kullagret i Björns trädgård där tidningen 
såldes i början. Det var då jag bestämde mig 

och såg chansen, att det här kunde hjälpa 
mig att ta mig ur min knepiga situation.

– Jag minns de där gula vindjackorna med 
loggan och väskorna vi fick då i början. 
Hur blev du bemött på gatan med tidningen?

– Då fick man förklara för folk vad det var 
för tidning, ingen visste ju vad en gatutid-
ning var då. En del tyckte det var intressant. 
Det gick ju lite trögt, av naturliga skäl, för 
ingen ju visste nånting om Situation Sthlm. 

DAG REJVING VAR en av de första säljarna som 
regelbundet började medverka med texter 
på säljarnas egna sidor i tidningen. Han har 
med texter i båda böckerna ”Med egna ord”, 
samlade säljartexter ur Situation Sthlm, som 
gavs ut 2008 och 2015. Han skriver fortfa-

rande i tidningen med viss regelbundenhet.
– Skrivandet har varit viktigt, i första hand 

för att jag fått ersättning för det, i andra 
hand för att jag fått möjlighet att uttrycka 
mina åsikter. 

Han var också en av de säljare som var 
på bild i den prisbelönta kampanjen ”Dröm-
mar”, som fick Sveriges Tidskrifters mark-
nadsföringspris 2007.

– Det var en 250 kubiks motorcykel, jag 
skjutsade morsan runt kvarteret på den där 
bilden. Det hände nån gång att nån kund 
kommenterade kampanjen.

Han sträcker sig över bordet där vi sitter, 
tar fram en bunt röntgenplåtar som visar 
ett armbrott. Han har just tagit bort gipset – 
gjorde det själv – vilket gjort att han dragit 
ner lite på takten. Nu säljer han tidningen 
nångång i veckan. 

– Jag har mina platser. Allhelgonagatan/
Götgatan vid Gunnarssons konditori är min 
ordinarie plats. Sen har jag vikarieplats i 
Farsta centrum, i Fruängen, i Västberga vid 
Rusta plus i Älvsjö vid Mässan.
Hur har det varit att sälja Situation Sthlm 

under 25 år?

– Det har så klart varit en upplevelse, så att 
säga. Annorlunda. Jag kommer nog fortsätta 
sälja så länge jag får luft. 

– Utan Situation Sthlm hade jag aldrig 
kunnat behålla lägenheten. Jag har gått ige-
nom skuldsanering som jag fått hjälp med, 
så jag har inget hos Kronofogden längre. Jag 
har ju berättat för köparna att tidningen räd-
dat livet på mig, eller att jag antagligen skulle 
suttit inne om den inte fanns. Jag vet inte vad 
som hänt annars. 

JAG FICK TILL OCH 
MED GÅ FÖRE I KÖN 
PÅ CAFÉ OPERA, I 
DAG KOMMER JAG 
KNAPPT IN PÅ EN 
PIZZERIA HÄR I 
RÅGSVED.

Det hände att Dag Rejving spendera-
de natten i någon av de små lekstu-
gorna i parkleken i Björns trädgård. 

Något år tidigare hade hans skils-
mässa vunnit laga kraft, nu var det 1995 och 
han hade året innan hört ett inslag på Radio 
Stockholm om att det var på gång att startas 
en gatutidning i Stockholm som skulle heta 
Situation Sthlm. 

Bakom sig hade han ett yrkesliv där han 
bland annat jobbat med att kvalitetssäkra 
pacemakers och även haft egen firma och 
tillverkat precisionsinstrument till marinens 
stridsledningscentraler.

– Jag konstruerade det de ville ha, det 
fanns inte innan. Firman gick bra. Då tjäna-
de jag pengar. Och då var man populär – jag 
fick till och med gå före i kön på Café Opera, 
i dag kommer jag knappt in på en pizzeria 
här i Rågsved.
Hur såg ditt liv ut när du började sälja 

tidningen?

– Då hade jag varit hemlös ett tag. Jag hade 
en tjej då, vi polade inte stadigt så jag bodde 
aldrig där, men hon hade en lägenhet och 
jag sov där sporadiskt. Det var hos henne jag 
hörde på radion om Situation Sthlm.

– Men hon tröttnade ju på mig ibland och 
då visste jag att när hon sa att jag fick gå däri-
från så bara gick jag. Hon visste att jag gick 
ut på gatan då.
Hur levde du då?

– Sov där jag kom in – ett grovsoprum, 
under en bro, en trappuppgång, det kunde 
vara var som helst. De perioderna att leva så 
varierade i längd - dagar, veckor, det kunde 
bli månader ibland, men det är sånt jag för-
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Köp inte tidningen på pendeltåg eller tunnelbana. Köp endast av försäljare med röd id-bricka med foto.

SPECIALNUMMER OM SITUATION STHLM

Stadsmissionen minskar sina insatser

Några penseldrag från 50-talets Paris   

Grabbig feminism som ny förebild    

Gatuplanet 100#

TIO ÅR PÅ GATORNA

Augusti 2005 

Årgång 11

40 Kronor (försäljaren erhåller hälften)

April 2005 

Årgång 11

40 Kronor (försäljaren erhåller hälften)

Köp inte tidningen på pendeltåg eller tunnelbana. Köp endast av försäljare med gul id-bricka med foto.

KAJSA GRYTT INTERVJUAR LALEH

96YAKUMBÉ TRUMMAR IN VÅREN   MINAN UTANFÖR TUZLA KROSSADE ÄVENTYRET   EBON KRAM

#

LALEHS REVOLUTION

KÖP EJ TIDNINGEN PÅ PENDELTÅG ELLER T-BANA, KÖP ENDAST AV FÖRSÄLJARE MED GRÖN ID-BRICKA MED FOTO.

FEBRUARI 2004 NUMMER 82 ÅRGÅNG 10 PRIS: 40 KRONOR FÖRSÄLJAREN ERHÅLLER 20 KRONOR

Samer i stan
Anhörigserie, del III

Ola Rapace

KÖP EJ TIDNINGEN PÅ PENDELTÅG ELLER T-BANA, KÖP ENDAST AV FÖRSÄLJARE MED BLÅ ID-BRICKA MED FOTO

AUGUSTI 2004 NUMMER 88 ÅRGÅNG 10 PRIS: 40 KRONOR FÖRSÄLJAREN ERHÅLLER HÄLFTEN

I stans dolda rum

Urbana upptäckare
Parkteaterpublik 

David Ericsson
Ken Ring

KÖP EJ TIDNINGEN PÅ PENDELTÅG ELLER T-BANA, KÖP ENDAST AV FÖRSÄLJARE MED BLÅ ID-BRICKA MED FOTO

JULI 2004 NUMMER 87 ÅRGÅNG 10 PRIS: 40 KRONOR FÖRSÄLJAREN ERHÅLLER HÄLFTEN

Fotboll från gatan

BK Situation
Den höga lågtröskeln
Magnus Lindberg

Omslaget med kniven på – det handlade 
om den nya deckarvågen – tyckte många 
köpare var obehaglig. Och samma ko dök 
upp som formgivningsdetalj två gånger 
på omslaget. Vi började lägga mer vikt 
och tid vid omslagen nu, involverade 
fotograferna mer inför porträttplåtning-
arna, jobbade med dem mer.
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Efter några år med intern turbulens mellan ledning och redaktion ställdes 
saker till slut på sin spets. Vi gick skilda vägar och för oss som stannade 
kvar återstod att sopa ihop det som gick och försöka driva tidningen vidare. 
Situation Sthlm och Raine Gustafsson tilldelades PEN-klubbens Bernspris. 
150 000 stals. Sedan ringde telefonen. Och vi var på banan igen. TEXT ULF STOLT

2001-2005

Lokalen på Döbelnsgatan vi nu huse-
rade i var stor och låg nere i ett 
garage, det var enbart ljusinsläpp via 
lanterniner. 

Jag minns att när vi flyttade in här på 
hösten 1999 så var larmet försenat. Så en 
före detta säljare som gjorde någon form 
av arbetsmarknadsåtgärd i distributionen, 
sov i ett av datarummen med ett baseballträ 
bredvid sig i väntan på att teknikerna skulle 
komma och installera larmet.

Saker hade hänt.
De interna konflikterna fick till följd att 

några personer inom en ganska snäv tids-
period slutade, och vi som blev kvar fick 
det otacksamma uppdraget att bringa reda 

i, och försöka hantera och lösa, det som 
lämnades kvar.

Tidningsförsäljningen på gatan rull-
lade på bra, säljarna skrev i tidningen och 
vi anställde ännu en person för att arbeta 
enbart med dem och för att kunna bidra 
med mer hjälp och stöd till dem. 

En dag stod Tom Alandh i distributionen 
med ett filmteam och följde Pia Sjögren och 
Gunnar och Post-Johan och några andra för 
den första filmen om Pia. Han har fortsatt 
följa henne över decennierna och så sent 
som förra året var de förbi redaktionen och 
filmade när hon intervjuades till tidningen. 
Hans två sista filmer om Pia visas på SVT 
den här månaden.

Raines dagbok i tidningen var en upp-
skattad och väl läst sida i tidningen, vi fick 
flera insändare om den. 

2005 tilldelades han och Situation Sthlm 
det årets Bernspris av Svenska PEN-klubben.

Vi kunde nu också se att andra tidningar 
och annan media på ett helt annat sätt än 
tidigare rapporterade och bevakade frågan 
om hemlöshet. Jag är säker på att vårt seriösa 
sätt att varje månad, i olika format i tidning-
en, bevaka frågan, hela tiden spela tillbaka 
det mot de hemlösa människorna själva och 
hur olika åtgärder eller annat direkt påverka-
de dem, hade bidragit till den förändringen.

Vi har ibland fått frågan varför vi inte för 
mera liv, driver debatt, kräver och sluggar 



och vevar på i hörnet av något dåsigt, offent-
ligt samtal. Men att i ett kvarts sekel, månad 
efter månad, tidning för tidning, göra det 
möjligt för en hemlös människa att sälja en 
tidning på gatan, som berättar om staden 
den säljs i och gör det tydligt varför du just 
köpt den av en hemlös människa på gatan, 
är ett annat sätt – med en annan volym-
knappsinställning än den Janne Josefsson 
lyder under – att driva debatt på.

Lågintensivt. Uthålligt. Okränkbart.
Men med en osviklig beslutsamhet.

ETT AVGÖRANDE TELFONSAMTAL
Den osunda ekonomi vi från början burit 
med oss och skjutit som en vinglig skottkärra 

framför oss – trots att den tvättades i viss ord-
ning i och med EU-bidraget som nu sedan 
några år var slut – tyngde alltjämt ner oss.

Vi fick ingen arbetsro, kunde inte se 
längre i planering än till nästa inkassokrav 
– vi förstod att detta var en omöjlig sits 
över tid, och att vi var tvungna att en gång 
för alla hantera situationen och lösa den.

Ungefär precis då uppdagades att en i 
personalen under en månads tid stulit sys-
tematiskt i kassan och förskingrat 150 000 
kronor. Personen i fråga försvann – avvek 
från kontoret medelst löpsteg och lämnade 
kvar sin Dressman-kostym på en galge vid 
en bokhylla – och gick under jorden, polis-
utredning las efter en tid ner och tryckeri-

et ville nu ha betalt för sina fakturor.
Dagens Nyheter skrev om det inträffade, 

en stort uppslagen artikel om tidningen 
och hur vi vunnit alltmer respekt och ökat 
upplagan och nu var en väl ansedd kultur-
tidskrift men som dessvärre hotades att gå 
under i och med detta.

Vi trodde verkligen det var över.
Då ringde telefonen. En kvinnoröst för-

hörde sig lite löst om det hon läst om. Och 
berättade sedan att hon gärna ville skänka 
motsvarande belopp som stulits för att hon 
tyckte tidningen var bra och verksamheten 
viktig.

Jag minns att jag la på luren efter samta-
let och var alldeles tom. Jag och en redaktör 

   Vi var en del på biblioteket. Och noterade 
damen med gong-gongen som med mjukt 
anslag larmade på om att det snart skulle 
stänga. Händelsen var på något sätt för 
bra för att inte försöka få med i något 
format i tidningen. (#65, september 2002)

   Tidningen med Reclaim The City på 
omslaget sålde ovanligt dåligt. Det vi fick 
höra av säljarna var att människor tyckte 
det var dumt att visa skadegörelse på ett 
tidningsomslag, även några insändare var 
inne på samma spår. (#74, juni 2003)
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2001-2005



hade timmarna innan ätit lunch tillsam-
mans och varit ganska på det klara över att 
det nog var slut nu, att vi inte skulle klara 
oss igenom detta.

Några minuter senare ringde telefo-
nen igen och det var hennes bankman 
som ville ha lite kontodetaljer, någon dag 
senare fanns pengarna på vårt konto, vi 
kunde slanta av det mest prekära och var 
på banan igen.

Men situationen var inte hållbar, det för-
stod vi. 

BILDANDET AV SITUATION STHLM AB
En ekonom som hjälpte oss med bokföring-
en då föreslog att vi skulle göra en rekon-

struktion av företaget och starta ett aktie-
bolag. Vi lyssnade runt lite med personer 
vi hade förtroende för och de tyckte också 
att det lät som en vettig idé, så på vintern 
2003 inleddes rekonstruktionen – vi hade 
räknat väldigt noga och visste att det fanns 
liv i bolaget om vi bara överlevde rekon-
struktionen.

När jag nu tittar i bolagspärmen i hyllan 
på kontoret ser jag att aktiebolaget regist-
rerades på Bolagsverket 23 oktober 2003 
och från 1 januari 2004 drivs tidningsverk-
samheten i ett aktiebolag – ett aktiebolag 
som i sin bolagsordning har inskrivet att 
eventuellt överskott återinvesteras i verk-
samheten.

Då var det vi tre i redaktionen som ägde 
33 procent var av bolaget. Vi lät senare en 
extern part köpa 20 procent. 

Att starta ett aktiebolag och formalisera 
driften av bolaget, professionalisera och 
göra det på allvar, bidrog till att hela verk-
samheten fick ett rejält lyft. Vi fick snabbt – 
egentligen direkt första kvartalet – en trygg 
och stabil ekonomisk situation. 

Nu kunde vi, egentligen för första gången 
i tidningens historia, titta på vad vi verkli-
gen kunde och borde göra. 

Både rörande tidningen och vad den 
skulle berätta, och på vilket sätt vi bäst 
kunde finnas till för de hemlösa människor 
som sålde den. 

   Vi var tidiga med att skriva om den forskning kring 
vård och beroende som fanns i Sverige. Inte många 
andra tidningar, om någon, uppmärksammade överlä-
kare Johan Kakko och docent Markus Heilig och deras 
studie om subutexbehandling vid heroinberoende. I 
dag vet vi att deras forskning och deras syn på vård 
och beroende var långt före sin tid. (#62, juni 2002)

17
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2001-2005

På senaste fotbolls-
galan skänkte Zlatan 
Ibrahimovic sitt pris 
”Nummer 10” till Gatans 
lag i Göteborg, det 
svenska landslaget i 
fotboll för hemlösa. 
Det var dock här i stan 
som fotboll för hemlösa 
startades. 

En kul detalj om det 
reportaget är att en 
av de två på omslaget 
det numret gjorde sin 
första träning och hade 
börjat sälja Situation 
Sthlm samma dag som 
han fotograferades till 
omslaget av tidningen.
(#87, juli 2004)
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kolmarden.com
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Sara Stridsberg är 
författare och dramatiker. Hon 
debuterade 2004 med romanen 
Happy Sally, 2018 kom hennes 
senaste roman Kärlekens 
Antarktis. Under 2001 och 2002 
var hon medarbetare på Situation 
Sthlm och skrev flera reportage 
och intervjuer.

Jag har aldrig glömt Jelena som 
jag intervjuade på Klaragår-
den vintern 2001 när jag 
skrev Utan tak under främ-

mande himmel, ett reportage om 
kvinnor som ursprungligen inte var 
från Sverige och som levde på gatan 
i Stockholm. 

Jag minns att hon var mörkhårig 
och tunn, att vi var lika gamla, att 
hennes röst var alldeles klar och skar 
genom allt jag trodde att jag visste 
om världen. 

Mitt uppdrag var att ta reda på 
hur många kvinnor som levde på 
gatorna som inte kom från Sverige, 
vilka de var, vad de tänkte på. Det 
här var långt innan EU-migranterna 
från Östeuropa dök upp på gatorna, 
det var nästan två decennier till den 
stora flyktingkatastrofen 2015, och 
några månader efter vårt samtal på 
Klaragården skulle de två tornen falla 
i New York, och de stora krigen dra 
fram över världen i spåren av tornens 
fall och fler människor än någonsin 
tidigare skulle drivas på flykt. 

 
VI SATT ENSAMMA i ett litet rum 
på Klaragården och såg ner mot 
Centralstationen, hennes kläder snur-
rade i en tvättmaskin lite längre bort, 
och hon svarade inte riktigt på mina 
frågor, hon ställde hela tiden nya, 

liksom från baksidan av det språk jag 
kände till, och alla mina frågor tycktes 
felställda, de utgick från hoppet, 
från idén om räddning, om fram-
tid. Jelena hade kommit till Sverige 
från Ryssland som sextonåring och 
nu var hon 28 och heroinet var hen-
nes fängelse och hennes himmel och 
om nätterna vandrade hon längs den 
där mörka skåran som löper genom 
Brunkebergsåsen. Eftersom hon var 
ryska så lät myndigheterna henne 
vara. Hon sa att det var hennes rädd-
ning, sedan ändrade hon sig och sa 
att det väl var det som var hennes fall. 

HON HADE FÖRLORAT sitt enda barn, 
en liten pojke, en dag hade Soci-
altjänsten ringt på dörren och tagit 
honom med sig. Efter det spelade 
ingenting någon roll, inte döden, inte 
våldet, inget kunde mäta sig med det 
onda.

”Jag förstår att de tog honom” 
sa hon, ”men de hade inte behövt 
trampa så hårt på mig när de gjorde 
det. Jag hade ju ingenting att sätta 
emot.”

Jelena längtade ingenstans, hon 
hade ingen önskan om att sluta med 
heroinet, det var det sista hon ville, 
”det är ju allt jag har”, och hon fäste 
blicken hårt i min och frågade hur jag 
kunde vara så dum att jag låg med 

killar utan att ta betalt för det, det 
skulle aldrig hon göra. Det kändes 
som om vi svävade på en nedersta 
avsats ovanför evigheten där vi satt 
i det lilla rummet, hon var inte rädd 
för någonting längre, hon var bortom 
svindel, och för ett ögonblick tycktes 
fallet och räddningen vara oskiljbara.  

JELENAS RÖST DYKER fortfarande 
upp ibland hos mig när jag skriver, 
hon fanns med mig intensivt när 
jag skrev Beckomberga, Drömfa-
kulteten och Medealand. Att skriva 
är att alltid börja om från början, att 
glömma allt du någonsin har fått 
lära dig, att lyssna på rösterna på 
språkets baksida, de som säger: ”Alla 
frågor är felställda. Börja om från 
början”. 

”Jelenas röst dyker fortfarande upp ibland 
hos mig när jag skriver, hon fanns med  
mig intensivt när jag skrev Beckomberga,  
Drömfakulteten och Medealand.”

RÖSTER OM SITUATION STHLM
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När Sara Stridsberg skrev sitt repor-
tage om hemlösa invandrarkvinnor 
i Stockholm var det en medialt sett 
tämligen osynlig fråga.
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#147
NOV 2009
ÅRGÅNG 15  

PRIS: 40 kronor   
SÄLJAREN ERHÅLLER HÄLFTEN

REGGAENS
GUDFADER

HERTA 
MULLER

STOCKHOLMS
FILMFESTIVAL

RÄDSLAN
I STADEN

JAY-Z REBEKKA KARIFJORD MÅNS HERNGREN JOHAN HAKELIUS ACE FREHLEY RAINES DAGBOK

JOHANNES  
ANYURU

TRE  TUNNEL- 
BANESTATIONER

”Det måste vara en mardröm 
att tänka som Jimmie Åkesson”

Situation Sthlm januari 2006    1

Köp endast av försäljare med blå ID-bricka med foto. Köp inte tidningen på pendeltåg eller tunnelbana.

THE TOPPEN IS NÅDD

121#
Väktarvåldet mot hemlösa ökar

Mona Sahlin

Med metadonet resten av livet 

Gatuplanet

Juni 2007

Årgång 13

40 kronor (Försäljaren erhåller hälften)

MED TIMBUKTU I ÅRSTA

Situation Sthlm januari 2006    1

Köp endast av försäljare med röd ID-bricka med foto. Köp inte tidningen på pendeltåg eller tunnelbana.

MÖT NORÉNVINDEN

128#
Utan hem i Uppsala

Exklusiv intervju med Kent

Diagnos gav hemlösa Roine bostad

Premiär för Utsatt på kartan

Februari 2008

Årgång 14

40 kronor (Försäljaren erhåller hälften)

Situation Sthlm januari 2006    1#
ADHD-utredning dröjer för utsatta

Gatuplanet – Försäljarnas sidor

Stolt 

Frida Öhrn

Köp endast av försäljare med gul ID-bricka med foto. Köp inte tidningen på pendeltåg eller tunnelbana.

extra tjockt 

56 sidor!

124Oktober 2007

Årgång 13

40 kronor (Försäljaren erhåller hälften)

HEMLÖSA SÅ IN I NORDEN

KÖP  ENDAS T  AV  FÖRSÄLJARE  MED L JUSBL Å  I D -BR ICKA  OCH FOTO.  KÖP  INTE  T IDNINGEN PÅ  PENDELTÅG ELLER  TUNNELBANA

JAN GRADVALL BERÄTTAR OM BEDÅRANDE 

TONÅRSDRÖMMAR FRÅN GUSTAVSBERG

DUVORNA HÄRJAR FRITT I STAN

SITUATION SÖDERTÄLJE

LIVET MED GATUMUSIKEN

GATUPLANET – FÖRSÄLJARNAS SIDOR

JAN LINDSTRÖM MÖTER JK

#134
SEPTEMBER 2008 • ÅRGÅNG 14  

PRIS : 40 KRONOR   

SÄLJAREN ERHÅLLER HÄLFTEN

1_min plats.indd   1 08-08-21   16.09.27

1

Köp endast av försäljare med lila ID-bricka med foto. Köp inte tidningen på pendeltåg eller tunnelbana.

FÄRDIGLEKT I BARNBYN

130#
Ny enkät: Väktare kränker Uppsalas hemlösa

Looptroop Rockers bra grejer

När utförsäljningsturnén når Rågsved

Gunilla Thorgren

April 2008

Årgång 14

40 kronor (Försäljaren erhåller hälften)

Stefan Sundströms reportage om Skå

+NU HAR VI

117 000 
LÄSARE/NR 

Situation Sthlm januari 2006    1

DECEMBER 2008 • ÅRGÅNG 14  

PRIS : 40 KRONOR   

SÄLJAREN ERHÅLLER HÄLFTEN

#137

JAN LINDSTRÖM MÖTER ERLAND JOSEPHSON

NU ÄR VAMPYRERNA SUGNA PÅ STOCKHOLM

EXTRA SIDOR MED FÖRSÄLJARNAS TEXTER

SHERATON–EN SVUNNEN FRISTAD FÖR SKATERS

MUSIKERN PERNILLA ANDERSSON TAR DET PIANO

EXKLUSIV NOVELL AV FÖRFATTAREN ARNE DAHL

 Mitt liv som Rocky
MARTIN KELLERMAN I STOR INTERVJU OM STOCKHOLM,  SK ÄRGÅRDSÖN OCH HUNDLIVET 
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#141 

APRIL 2009
ÅRGÅNG 15  

PRIS: 40 kronor   
SÄLJAREN ERHÅLLER HÄLFTEN

RAMI
SHAABAN

Fotboll är inte 
på liv eller död

URBAN SKATTJAKT

FLORENCE 
VALENTINE
KRIGSZON
MARIATORGET?

FEVER RAY
RAINES DAGBOK

01 omslag.indd   1 09-03-19   16.53.55

Situation Sthlm januari 2006    1

Köp inte tidningen på pendeltåg eller tunnelbana. Köp endast av försäljare med röd ID-bricka med foto.

VI BESÖKER KUNGEN

Fattiga chanslösa i bostadskön

Tre nyanser av hemlöshet

Kirsi Nevanti

Gatukulturen efter valet 117# Februari 2007

Årgång 13

40 kronor (Försäljaren erhåller hälften)

Situation Sthlm januari 2006    1

Köp inte tidningen på pendeltåg eller tunnelbana. Köp endast av försäljare med orange ID-bricka med foto.

ANARKI-ENTREPRENÖRER

107#
Hemlösa prioriterade vid fågelinfl uensa

Kvarteret Utkiken

Ny serie! Min plats i Sthlm

Försäljarnas sidor

Mars 2006

Årgång 12

40 kronor (Försäljaren erhåller hälften)

SONA&AYESHA

1-9.indd   1 06-02-22   16.27.51

Nyheter    1
#108 April 2006

Årgång 12
40 kronor (Försäljaren erhåller hälften)

Köp inte tidningen på pendeltåg eller tunnelbana. Köp endast av försäljare med orange ID-bricka med foto.

1-9.indd   1 06-03-23   15.26.45

Situation Sthlm januari 2006    1

Köp inte tidningen på pendeltåg eller tunnelbana. Köp endast av försäljare med grön ID-bricka med foto.

SOMMARHÄNG I BREDÄNG

111#
Vänsterpartiet vill vräka Alf

Sommarnovell av Bengt Ohlsson

Dr Jersild och Mr PC

Återbesök på Beckomberga

Juli/augusti 2006

Årgång 12

40 kronor (Försäljaren erhåller hälften)

ISON & FILLE

125 000 LÄSARE NU

EXTRA TJOCKT 
SOMMARNUMMER!

1-11.indd   1 06-06-20   15.32.42

Situation Sthlm januari 2007    1

Köp inte tidningen på pendeltåg eller tunnelbana. Köp endast av försäljare med röd ID-bricka med foto.

MAPEIS GATUPLAN

116#
För ung och för gammal för hjälp

Uppdrag: hemlösare

Det nya Söderläget

Stockholmsfabriken

Januari 2007

Årgång 13

40 kronor (Försäljaren erhåller hälften)

Vi hade länge haft ett tidningshuvud – 
det här var nog den tredje eller till och 
med fjärde generationen tidningshuvud 
– som var lite trasigt i typsnittet, skulle 
ge en lite ruffig och gatusträv känsla. I 
samband med omgörningen 2008 föränd-
rade vi det, lät det bli helt och placerade 
kolofonuppgifterna till höger som en del 
av tidningshuvudet. Många porträtt nu. 
Men fortfarande ett och annat kollage 
eller grafiskt omslag. 
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När vi gjorde en läsarundersökning bedömdes tidningen som för tråkig – 
det var därför vi tappade i upplaga. Så vi gjorde någonting åt det, gjorde 
om den och dubblade upplagan på ett år. Men omgörningen splittrade 
redaktionen. Och den första boken med säljarnas texter som tidigare 
publicerats i tidningen gavs ut. TEXT ULF STOLT

2006-2010

Upplagan sjönk.
Efter en ganska lång period av 

stadig upplageökning år från år så 
började upplagan droppa ganska 

rejält. För första gången på länge var vi 
under 20 000 exemplar per månad.

Efter att en ny VD anställts på hösten 
2005 hade företaget som helhet ryckts upp 
ordentligt. En chef för den sociala verk-
samheten anställdes och för första gången 
drevs Situation Sthlm som ett professionellt 
företag, med tydliga ansvarsområden och 
krav. En annonsavdelning skapades för 
att säkra intäkter mer långsiktigt och inte 
göra oss så ekonomiskt känsliga för uppla-
gesänkningar, idén med företagsprenume-

rationer utvecklades och på det stora hela 
fungerade allting bättre än någonsin.

Mycket tack vare den nya ledningen med 
VD och chefen för sociala verksamheten, 
som i del för del såg över och utvärderade 
och professionaliserade arbetet.

Det var egentligen bara det där med upp-
lagan.

Och frågan om varför människor inte 
köper tidningen och vill läsa den.

TRÅKIG OCH FEMTON ÅR
TS-siffrorna kom. Vi sjönk lite till.

Vi insåg att vi var tvungna att ta tag i detta, 
söka hjälp utifrån och verkligen komma till 
botten med varför tidningen, som redan då 

var ett starkt varumärke som stockholmar-
na väl kände till och hade en positiv bild av, 
tappade i upplaga.

Som chefredaktör var det en tämligen 
nedslående upplevelse att sitta på andra 
sidan spegelglaset och se och höra fokus-
gruppens medlemmar bläddra i tidningen 
och komma fram till att den helt enkelt var 
för tråkig.

För grå. För trist, alltför förnumstig och 
för mycket socialstyrelsefolder, för svår att 
hitta in i och se vart de olika texterna och 
reportagen började och slutade.

Jag minns att vi gick hem därifrån och 
insåg att det vi hört var ganska smärtsamt, 
och att det var det av den enkla anledningen 



att det gick att förstå vad de menade – i 
vissa delar höll jag med dem.

Så någonting var tvunget att göras. 
Snabbt. För att vi inte skulle fortsätta tappa 
läsare och upplaga. 

Det som behövde göras blev också det 
som splittrade oss som redaktion och 
ägare av tidningen. Jag tryckte på för att en 
radikal omgörning, både grafiskt och sett 
till innehåll och tilltal, anslag och utblick 
i tidningen som helhet, skulle verkställas 
tämligen omgående. Men mina dåvarande 
kollegor hade en annan syn på det hela. 
Det slutade med att de lämnade tidningen 
och en omfattande omgörning genomför-
des på några månader, en ny AD och en 

frilansande redaktör anlitades och året 
efter dubblade vi upplagan.

FÖRSTA BOKEN 
På hösten innan omgörningen, lagom till 
Bok & Biblioteksmässan, gav vi ut den för-
sta boken med samlade försäljartexter som 
sedan 1997 publicerats i tidningen. Redan 
innan boken släpptes hade förlaget lyckats 
få bokhandeln att köpa in 10 000 exemplar 
av boken. När vi hade release för boken på 
Pocket Shop vid Sergels torg intervjuade 
jag några av de medverkande skribenterna, 
men glömde att introducera de författare 
som bidragit med texter i boken. Jag minns 
att en av de pressansvariga blev märkbart 

irriterad på mig för misstaget, men förfat-
taren Birgitta Stenberg tackade för att hon 
slapp bli presenterad ”och stjäla plats för de 
riktiga skribenterna”.

2010 uppmärksammade vi att Situation 
Sthlm funnits i femton år på gatorna i stan 
med en tung och över 100 sidor tjock spe-
cialutgåva – gamla reportage ur tidningen 
i faksimil, med kommentarer. Vi sålde den 
i september och sedan fortsatte vi hela hös-
ten och vintern att sälja den som extratid-
ning för de säljare som ville ha med sig den 
också ut och sälja. Till slut var den slutsåld. 

Och Raine Gustafsson fann sig själv en 
dag hos Skavlan, där han pratande om sin 
bok Raines dagbok. 

   Vid omgörningen 2008 ville vi ha ett fast 
inslag, en helsida på samma plats varje num-
mer, som med humor och konstnärlighet, svärta 
och lite vilda ögonvitor kunde kasta blicken på 
sin samtid och avrapportera. Jesper Walder-
sten var den enda vi tillfrågade om uppdraget. 
(#160, december 2010)

   Författaren Peter Fröberg Idling – han frilansade 
för Situation Sthlm några år – hade en längre tid 
haft en stående intervjuförfrågan hos hovet om 
en intervju med kungen. De bytte presschef och 
kort därefter erbjöds vi, och några andra magasin, 
på tämligen kort varsel en intervju med kungen.  
(#117, februari 2007)

   Vinjetten Min plats, där en säljare visar och berättar 
om en plats i stan som betytt, eller betyder, mycket för 
dem, har varit med länge och överlevt alla omgörningar. 
För att själva formen för samtalet fördjupar och breddar 
bilden av hemlösa människor. (#129, mars 2008)
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Hemlös – med egna ord är den 
första bok vi gav ut, en samling 
av de texter som genom åren 
publicerats på säljarnas sidor i 
tidningen. 57 hemlösa personer 
medverkade med texter om 
”lycka, längtan, misslyckande, 
sorg, död, missbruk, kärlek, 
saknad, skuld och frihet” som 
det står i baksidestexten.

Både Aftonbladet, Svenska 
Dagbladet och Expressen hyl-
lade boken i sina recensioner.

Hemlös – med egna ord 
trycktes i flera upplagor och 
såldes i 43 000 exemplar och 
tilldelades 2008 års Silverpock-
et i kategorin ”Årets mest sålda 
svenska fackbok”.

Raines Dagbok är den enda bok av sitt slag i värl-
den som publicerats. Aldrig tidigare har en hemlös 
människa under tolv år, i 133 dagböcker publice-
rade varje månad utan avbrott, dokumenterat sitt 
hemlösa liv, medan det levs.

2005 tilldelades Raine Gustafsson – priset dela-
des med Situation Sthlm – Svenska PEN-klubbens 
Bernspris för ”Sina glödande rapporter från en kyl-
slagen huvudstad”, som en del av motiveringen löd.

Boken kom ut 2010, och Raine Gustafsson gäs-
tade Skavlan den hösten och talade om sin bok. 

2015, i samband med att tidningen funnits 
i 20 år, och för att vi hade ytterliggare 
tolv år av säljarnas publicerade texter 
att välja mellan, gav vi ut en ny version 
av boken Hemlös – med egna ord, med 
underrubriken ”texter ur Situation Sthlm 
2008-2014”.

Nu medverkade 67 skribenter med 
216 texter om lycka, längtan, knark, våld, 
kärlek, sorg, hopp, övergrepp, vänskap, 
saknad, barndom, förtvivlan, sprit, död, 
stolthet, abstinens, sjukdom, galenskap, 
smärta, livslust och ensamhet. Och allt 
annat ett liv kan innehålla.

Delar av den bokens upplaga såldes 
även av säljarna på gatan.

FOTNOT: Både Raines Dagbok och de 
båda Hemlös – med egna ord-böckerna 
är sedan länge slutsålda från förlagen. Men 
de dyker då och då upp på antikvariat.

Böcker med säljarnas texter
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2006-2010

Lite oplanerat får vi påhäng när vi 
går från redaktionen mot Zinkens-
damms tunnelbanstation för att åka 
ut till den nya lägenheten och göra 

intervjun där. 
En polare till Raine – han vill liksom inte 

dricka det han planerat att dricka ensam 
– hänger på oss, trots att Raine säger till 
honom att han inte kan följa med. 

När vi väntar på tåget på bänkarna på 
perrongen säger Raine till honom ännu en 
gång att han inte kan följa med oss.

Men han lyssnar inte. Han knäcker bara 
upp en öl till – de andra på perrongen 
noterar diskret handlingen – och undrar 
när vi är klara.

Tåget kommer. På Mariatorget kliver det 
in en kvinna i vår vagn som lite tveksamt 
förvånat hälsar på Raine. Han kommer 
inte ihåg vad hon heter i förnamn, men 
minns att de har samma efternamn – Gus-
tafsson, med f.

Vilket de båda skrattar lite åt.

Jag begriper av deras samtal att de då 
och då stött på varandra runt om i stan 
under några decennier. Och noterar att de 
båda utröner, med några korta fraser och 
med samma turtagning, hur det är med 
den andre och lite snabbt utbyter lägesin-
formation om vissa gemensamma bekanta.

Slussen nästa. Hon ska med ett annat 
tåg, säger hej då och byter perrong.

Vår ofrivillige färdkamrat sätter Raine, 
efter några förmaningar om att han måste 
ta det lite lugnt och att de kanske kan 
höras senare, på ett annat tåg och vi går till 
vår perrong och tar tåget söderut.

Det är mitt på dagen. Högsommarvarmt. 
Vi är nästan ensamma i vagnen. När vi 
passerar Kärrtorp ser Raine ut genom 
fönstret och pekar.

– I huset på gården där, bakom träden, 
växte jag upp. Tills jag var fjorton-femton. 
Då hamnade jag på ett pojkhem. 

Sedan berättar han, om lekar i skogen 
med Nackamasterna som riktmärke, kojor 

som gjordes av byggavfall, julgranar, ung-
domsgårdar som inte längre finns, nya hus 
som byggts sedan dess och skogspartier 
som försvunnit och affärer det var enkelt 
att göra inbrott i. 

Och om hur han en gång ensam prome-
nerade hela vägen in till Gullmarsplan när 
han var ”kanske tre-fyra år”.

– Sen när jag satt där kom det några 
poliser och körde mig hem. Jag visste inte 
adressen men kunde visa dem precis vil-
ken väg jag gått. De blev ganska impone-
rade. Det är väl ganska bra gjort för nån i 
den åldern? 
Blev dina föräldrar oroliga?

– Det visste nog inte att jag gått in till 
stan förrän polisen berättade det.

AV ALLA DEM som valde att inte gå hem, när 
festen ansågs vara slut någonstans kring 
Stefan Jarls dokumentärfilm Dom kallar 
oss mods, är Raine Gustafsson med största 
sannolikhet en av de sista – om inte den 

Vi gjorde intervjun under en 
sittning i hans lägenhet i 
Bagarmossen, tror vi höll på 
ett par timmar. Alla möbler 
han hade, kanske med något 
undantag, hade folk skänkt 
till honom – jag minns att 
det stod tre sängar och två 
tv-apparater i lägenheten 
där han just flyttat in. Om 
någon månad skulle hans bok 
komma ut, få fina recensioner 
och han skulle vara gäst hos 
Skavlan. Men om det visste vi 
ingenting då.

Exakt två år senare, i 
septembernumret 2012, 
skrev jag en minnestext över 
honom. Raine Gustafsson 
avled på Södersjukhuset 18 
juli 2012 efter en kort tids 
sjukdom. Han blev 59 år. 
(#157, september 2010) 
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kanske allra sista – överlevaren.
Om två år fyller han sextio år.
Första gången jag träffade Raine Gus-

tafsson var på våren 1998. 
Situation Sthlm hade då redaktionslo-

kal med distribution på Roslagsgatan 48. 
Vi hade stretat på med tidningen i några 
år, fått upp upplagan några kommateck-
en ovanför trottoaren men kände att vi 
saknade någonting – en röst från gatan, 
en röst från den grupp människor som 
sålde tidningen, någon som kontinuerligt 
kunde skriva om hur det var att leva sitt 
liv på gatorna i Stockholm utan en dörr att 
stänga om sig.

Vi visste att läsarna saknade den typ 
av texter i tidningen. Och vi ville kunna 
publicera.

En dag kom Raine Gustafsson – ” täm-
ligen nyfrigiven och synnerligen skäggig” 
som det står i bokens baksidestext – in 
genom dörren med en plastkasse eller en 
ryggsäck i näven, vad han nu för dagen bar 

omkring sina tillhörigheter i, och halade 
fram ett kollegieblock som han fyllt med 
prydligt handskrivna versaler.

Vi läste. Och visste att vi funnit vår man.
Nu sitter han på sängkanten i vardags-

rummet med ett sådant där McDonalds-
glas man får om man köper en viss meny 
inom en viss tid, och låter de sista drop-
parna från ölburken han fyller från med 
rinna nedför kanten.

JAG SITTER I soffan mittemot och funderar 
på hur jag ska kunna beskriva Raine Gus-
tafsson, hur jag ska berätta om honom 
och hans liv på ett sätt som gör det hela 
begripligt för andra, utan att vara döman-
de och värderande, smalspårig, småsku-
ren eller inskränkt. 

För Raine är definitivt ingen lätt person 
att porträttera.

Och tillvaron – så som han tagit sig an 
den – har säkerligen inte hjälpt till att göra 
honom enklare. Eller kunna redogöra för 

hans liv begripligare. 
I skrift är han välformulerad och skarp. I 

tal är han vindlande, flödande, tråcklande 
och svävande associationsrik, spretig och 
krånglig och svår att hänga med – berättel-
serna flyter ofta ut och det är lätt att man 
tappar tråden.

Dessutom – hur beskriver man någon 
vars dagliga liv kan te sig sådan att 
han planlöst går in på en kinakrog vid 
Hornstull och där träffar på någon han 
inte sett på länge. Och det hela slutar med 
att han samma kväll följer med dem ner 
till Valdemarsvik och blir kvar där i två 
veckor. Utan en tanke på, eller egen möj-
lighet, att ta sig tillbaka till stan igen.

Men till slut ändå dyker upp där.
Som om ingenting egentligen hänt. 
Eller som blir uppriktigt förvånad när 

jag berättar – vi talar om sorg just då – att 
jag inte känner en enda människa som 
blivit mördad. När han just berättat att 
han känner ”minst tio tjejer som gått på 
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horse och jobbat på stritan och som blivit 
mördade”. Och som tycker att det kanske 
jävligaste med sorg är att han i dag inte 
kommer ihåg namnet på ens en tiondel 
av alla de ”säkert över hundra” han en 
gång känt som dött – för tidigt, för våld-
samt eller för onödigt.

– För människor finns ju kvar även om 
de slutar andas.

Eller som – bara under tiden jag känt 
honom – hunnit med att bli misshandlad 
och knivskuren och fallit i vattnet vid 
Slussen utan att ens tappa hatten och som 
somnat i en snödriva och förfrusit sina 
fingrar.

Och däremellan hunnit med att sova 
och leva lite varstans i stan. Men ändå 
alltid kommit in på redaktionen i slutet 
av månaden med en ny dagbok för oss att 
publicera.

JAG FRÅGAR NÄR han började skriva.
Och via några kåkar och häkten, Raines 

associationsbanor är som sagt inte alltid 
enkla att följa, hamnar till slut historien  
i brevskrivandet under perioder han varit 
inlåst. Hur han använde det för att hålla 
kontakten med folk och för att få tiden  
att gå.

Sedan kommer en annan liten detalj
– När jag satt häktad på Österåker i 

början av sjuttiotalet brukade vi intagna 
skriva till varandra med cigarettändarna 
i fönstren på nätterna. Det syns skitbra. 
Man tänder tändaren och sen ritar man 
bokstav för bokstav i fönstret, stort. Alla 
intagna köpte tändare, det gick åt flera 
kartonger i veckan och alla gick omkring 
med brännblåsor på tummarna.

Jag undrar om han läste böcker när han 
satt inlåst och vad han i så fall läste.

– Det är högst varierande. Jag har svårt 
att koncentrera mig på att läsa, men några 
böcker har det blivit. Men inte då.
Vad har du läst? 

– Några stycken av Carlos Castaneda. 

Resan till Ixtlan och Samtalen med Don 
Juan plus någon till. Han var bra på att 
beskriva vad som händer i skallen på en 
när man tar meskalin och LSD och sånt. 
Sen har jag läst några av G W Perssons 
böcker. Och några av han snuten som sab-
bade Palmeutredningen …
Hans Holmér?

– Ja. Han var bättre på att skriva böcker 
än att vara snut.

FÖR DEN SOM läst hans dagböcker är Raines 
berättelse också berättelsen om en genera-
tion barn i Stockholm som föddes strax 
efter andra världskriget och som mitt i all 
den medvetenhet och de nya tankar som 
plötsligt blomstrade på sextiotalet skulle 
finna sin väg genom tillvaron.

Raine Gustafssons väg blev som den 
blev. Han har beskrivit den i dagböckerna 
många gånger – en passage här, en pas-
sage där. 

Hur han som fjortonåring hamnade på 
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ett pojkhem vid båtklubben i Traneberg 
och sedan inte bodde tillsammans med 
sina föräldrar mer. 

– Det var lätt att klara sig själv i Stock-
holm då.

Raines berättelse från pojkhemmet ger 
också den sin bild av tiden då. Hur lektio-
nerna i skolan på pojkhemmet bara vara-
de någon kvart, ”sedan var det alltid några 
som var tvungna att gå ut för att röka brass 
eller ta några öl, folk hade adhd fast det 
inte hette så på den tiden, var nervösa”. 
Och när de åkte till Dals Ed på sportlovet 
snodde de mellanöl i handelsboden. Men 
”plitarna” betalade för backarna de stal 
och köpte sista backen till dem – ”så vi inte 
skulle stjäla alla” – och gav dem fyra öl var 
sista kvällen.

– Det har aldrig hänt vare sig förr eller 
senare på någon kåk eller häkte där jag 
suttit att plitarna bjudit på öl. Men det var 
tydligen ok att göra så med fjortonåriga 
grabbar.

De som av olika anledningar inte kunde 
åka hem på helgerna, som kanske sak-
nade föräldrar eller hade föräldrar som 
själva hade problem, fick gå på bio eller 
till Eriksdalsbadet eller följa med ”någon 
av plitarna hem över helgen”.

– Jag minns inte om jag åkte hem själv 
så jävla ofta på helgerna.

När tiden på pojkhemmet var över sökte 
han sig till stan och bodde där han kunde 
– hos vänner och flickvänner, ”både över-
klass och medelklass”. Jobbade gjorde 
han hela tiden. Hårt. Även om yrkesvalet 
inte alltid låg på den lagligaste sidan eller 
skatteplikten kändes särskilt tyngande för 
samvetet.

– Det var hippie- och flumtider då, 
brass och LSD. Det var en tid då man 
kunde åka taxi, äta, köpa kläder och 
handla mat för en brassbit, det var som 
ett betalningsmedel.

Jag frågar hur han ser tillbaka på sitt liv.
– Svårt att säga om allting hade blivit så 

mycket bättre om man skitit i en massa 
saker. Sånt kan man ju aldrig veta.

Sedan kommer en utläggning om pap-
pans – han var ramförgyllare och hand-

lade med konst – släkt utanför Härnösand 
och kusinerna som borde vara i livet och 
om mamma från Hamburg och hennes 
fastrar i Holland och att han tycker att det 
är taskigt att inga släktingar hört av sig 
under alla dessa år. Eller att hans egna för-
äldrar aldrig någonsin hälsat på honom, 
varken då han suttit i fängelse eller i någon 
av lägenheterna där han bott.

– Inte ens när det var återträff med klas-
sen i högstadiet ringde de mig. Det tycker 
jag är dåligt. 

Men en klasskamrat, en kvinna, läste 
hans dagbok i tidningen och de träffades 
en gång och hon bjöd honom på lunch. 
Det var så han fick reda på klassåterträf-
fen och att han inte blev bjuden.

Vi talar om Stockholm. Om han tycker 
att han känner staden och hur han ser på 
den. Jag frågar om det finns en enda bak-
gård i stan han inte varit inne och rotat 
runt på.

– Det hade jag varit redan för tjugo-tret-
tio år sedan. Nu är det en massa nya områ-
den som byggts upp som jag inte hunnit 
med. Så på nåt vis känner jag väl staden. 
Samtidigt som allting förändras hela tiden.

Vi talar om vad det är som är en stad – 
om det är människorna eller husen som 
gör staden.

– Jag har alltid gillat arkitektur och sånt, 
alltid gillat sådant som människor gör 
– allt människor gör är ju konst. Byggna-
derna är ju egentligen bara kulisser. Men 
både människorna och husen förändras.

DET TYCKS INTE vara någon jättestor skillnad 
för Raine att han nu skaffat sig en egen 
lägenhet, för det ”blir varken billigare eller 
dyrare att bo så här”. Däremot kan han, 
som han förklarar det, själv välja bättre 
”vilka man orkar umgås med och det blir 
lugnare”.

– Jag har bara haft en polare som sovit 
över här. Men han glömde all sin diabetes-
medicin i ett skåp i köket så han kommer 
väl tillbaka.

2005 delade Raine Gustafsson och 
Situation Sthlm på svenska PEN-klubbens 
Bernspris. Raine fick dem för sina ”glö-

dande rapporter från en kylslagen huvud-
stad, där de hemlösas nätter är långa. Ett 
Stockholm som annars bara skildras av 
reportrar på tillfälligt besök”.

Nu har han en lägenhet. Och i höst kom-
mer boken med alla dagböckerna. 
Ska du fortsätta skriva dagböcker?

– Ja. Det kommer fram någon nästan 
varje dag när jag är nere vid Hornstull och 
tackar för dagböckerna. Så nåt bra måste 
man väl göra när det händer sånt.

Hornstull ja. Så länge jag känt Raine har 
det varit hans häng i stan.

– Jag är nog vid Hornstull varje dag. I 
alla fall nån gång om dan. 
Varför Hornstull?

– Det blir så. Bodde runt hörnet där ett 
tag hos en kille. 
Har du några andra skrivplaner?

– Jag skulle vilja skriva en bok om 
Kickis (hans före detta fru, red. anm.) klas-
spolare, tjejerna i hennes klass. Att just ett 
gäng tjejer råkar ut för en massa konstiga 
saker och får problem. Men det går ju inte 
om inte de vill. Och det är nog inte så lätt 
att få tag på en del av dem heller. 

Telefonen ringer. Det är den ofrivillige 
passageraren som ringer och undrar om 
vi är klara. Raine förklarar att vi snart är 
det och att vi snart ska åka tillbaka in mot 
stan igen.

De lägger på.
Raine är uppenbart oroad över sin väns 

alkoholkonsumtion, att det inte är bra för 
kroppen att dricka ”femton-tjugo öl om 
dagen och lite lådvin där emellan”. Jag 
undrar, synnerligen naivt, varför vännen 
dricker öl och inte starksprit, vilket i min 
bok borde ta honom snabbare från punkt 
a till punkt b, så att säga.

Han bara tittar på mig.
– Vad ska han då göra resten av dagen?
Raine går ut i köket och sätter sig på 

diskbänken och tänder en cigg under fläk-
ten.

– Andra kan inte flyga när man dröm-
mer, har du tänkt på det?

Jag säger att jag inte har det.
– Men det är så. Det är bara man själv 

som kan flyga.  



Har du mycket pant?
På våra pantmottagningar i Årsta, Frihamnen och Kungens Kurva kan du 
lämna in hela säckar med pant. Pantpengarna får du insatta på önskat 
bankkonto och du får naturligtvis samma ersättning som i butik. 

Läs mer på www.pantamera.nu. Tack för att du pantar!



Jesper Waldersten 
är konstnär och har sedan #139, 
februari 2009, medverkat i varje 
nummer av Situation Sthlm med 
sina bilder under vinjetten 
Situation Waldersten.

För snart tio år sedan var 
det dags, jag hade vuxit ur 
mitt kreativa rum. Jag sa: 
”Jag styr min dag utmärkt 

själv nu, tänker välja vad jag vill göra 
och med vem, hör ni det?!” Sedan 
la jag illustratörspennan prydligt på 
bordet i pojkrummet, stängde dörren 
och klampade ut i den konstnärliga 
friheten. Det var ett bra beslut, vi 
hade vuxit isär, jag ville inte göra 
som mamma morgontidning eller 
pappa reklamkund sa längre. Jag var 
äntligen framme på frihetens rygg. 

Men frihet är inte lätt. När allt är 
möjligt, när jorden ligger där redo, 
vidöppen och oändligt ogreppbar 

då krävs det mod och disciplin. Att 
gå upp på morgonen, att uppfinna 
dagen, att inte bara bygga med de 
klossar man fått sig tilldelad utan 
även skapa nya bättre klossar. Gärna 
såna som ingen tidigare sett. Det är 
lätt att gå vilse då, falla eller krypa om 
man inte passar sig. Så det blir inget 
vin i ateljén, inga sovmorgnar när 
det blåser. Dagarna ska tämjas och 
nätterna ska älskas.

Så hur gör man då när alla möjlig-
heter finns och förvirrar, lockar och 
drar isär? Jag begränsar mig. Använ-
der skeden i stället för grävskopan, 
ritar med pinnar, formar i leran, söker i 
vattenpölar, i ryggsäcken och i ansik-

tena efter viktiga berättelser. Utnyttjar 
mellanrummen och tristessen. Letar 
guld i fattigheten. 

Och jag gräver där jag står, 
krymper det vidunderliga till något 
greppbart som jag kan förstå och 
relatera till. Något som känns i 
magen. Det mest spännande blir till 
då man utgår från sig själv med alla 
de fel och brister man har och istäl-
let vänder på dem, förädlar skiten 
liksom. Har man tur så är rummet 
och pennan kvar att fantisera, 
drömma och vila i.

Mitt rum finns kvar här i Situation 
Sthlm och här gör jag precis som jag 
vill. Tack för det. 

”Mitt rum finns kvar här i 
Situation Sthlm och här 
gör jag precis som jag vill.”

RÖSTER OM SITUATION STHLM

TO
BIAS

 R
EG

ELL
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Har du mycket pant?
På våra pantmottagningar i Årsta, Frihamnen och Kungens Kurva kan du 
lämna in hela säckar med pant. Pantpengarna får du insatta på önskat 
bankkonto och du får naturligtvis samma ersättning som i butik. 

Läs mer på www.pantamera.nu. Tack för att du pantar!
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KRIMINELLA 
KVARTER

FANNY AGAZZI  TEATER PLAYHOUSE  ANE BRUN  BROTTOGRAM  JAZZ FÖR BARN  ZELDA

#218 
OKTOBER 2015
ÅRGÅNG 20  

PRIS: 50 kronor   
SÄLJAREN ERHÅLLER HÄLFTEN

DJEMBE  
I BAGIS 

STHLM 
BRUTAL
GRÖTSTERS

”Jag är 52 år. Jag har ingen lust att sluta vara nyfi ken””Jag är 52 år. Jag har ingen lust att sluta vara nyfi ken”
JOHAN 

RHEBORG
BÄTTRINGSVÄGEN   KRISTINA ABELLI ELANDER   KEYA TURAN   NYNÄSHAMN   KORSORD   ZELDA

#216 
AUGUSTI 2015
ÅRGÅNG 20  

PRIS: 50 kronor   
SÄLJAREN ERHÅLLER HÄLFTEN

STANS
RIVIERA

”Jag var den lilla jobbiga 
ungen som stod utanför 
studion: ’Får jag komma in?!’” 

LINDA PIRA

HOTET MOT
ATELJÉERNA

MATILDA 
EKHOLM
KNUT 
LARSSON

Situation Sthlm

20 år

nina ramsby sven lindqvist stina hjelm markus krunegård charlie bennet

#202  

juni 2014
ÅrgÅng 19  

PriS: 50 kronor   
Säljaren erhÅller hälften

KENT
”Den romantiska 

bilden av 
Stockholm har 
gått över nu. 
Definitivt”

exklusivT:

1 Omslag.indd   1 2014-05-21   13:25

SARA MOUM SPIDERS SPÅNGS ORKESTER ULF STAHRE SYSTER FÖRLAG KRYSS ZELDA

#206  

OKTOBER 2014
ÅRGÅNG 19  

PRIS: 50 kronor   
SÄLJAREN ERHÅLLER HÄLFTEN

TITIYO
”I dessa tider med SD och allt det här så är det kanske 
paradoxalt att säga det, men jag känner mig trygg i min 

relation till Sverige just nu”

MIKAEL SOL 
TECKNAR  

SIN SJUKDOM

”PUDDING”
– 30 ÅR I BÅSET

SARAH 
RIEDEL 

HAPPY 
DIVERS

UNDER REPETITION
- STRINDBERGS  
”DÖDSDANSEN”

GIVMILDHET 
STHLM

1 Omslag.indd   1 2014-09-17   16:22

BÅTPENDLA  
I CITY

FELICE JANKELL LINA NEIDESTAM COMMANDO M. PIGG NINA ULMAJA ZHALA KRYSS

#213  

MAJ 2015
ÅRGÅNG 20  

PRIS: 50 kronor   
SÄLJAREN ERHÅLLER HÄLFTEN

SOLVALLAS 
STALLBACKE

JÖRGEN 
HJERDT 
FILMER MOT 
FÖRTRYCK 

ZARA 
LARSSON

”Jag är vit, jag är smal, jag ser rätt bra ut.  
Kanske är det därför folk accepterar vad jag tycker”

1 Omslag.indd   1 2015-04-22   15:21

FÖRENADE I  
MELLANFÖRSKAP

JOSEFIN ÖHRN REFUSED LENA KALLENBERG LES BIG BYRD KORSORD ZELDA

#214  

JUNI 2015
ÅRGÅNG 20  

PRIS: 50 kronor   
SÄLJAREN ERHÅLLER HÄLFTEN

BAHAR  
PARS

TÄLT VAR 
DET HÄR
STOCKHOLM  
GÅR ÅT SKOGEN

MARTIN 
LUUK ”Jag känner 

mig friare  
i huvet än i 
riktiga livet.”

1 Omslag.indd   1 2015-05-20   15:04

#189 
MAJ 2013
ÅRGÅNG 18  

PRIS: 50 kronor
SÄLJAREN ERHÅLLER HÄLFTEN

LARS HILLERSBERG DILSA DEMIRBAG-STEN JENS ASSUR FEMINISTISKT FORUM ZELDA

KAKAN
HERMANSSON

”Varje kväll bad jag till Gud att jag skulle sluta vara feminist”

OSKAR
LINNROS
RÖSTER I 
HUVUDET

ÄNTLIGEN
FREDAG

FOTBOLL FÖR 
FÖRÄLDRARNA

RÖNNELLS
ANTIKVARIAT

1 Omslag.indd   1 13-04-25   10.00.47

DANIEL BLIXT ELIN LUCASSI XAVIER DOLAN MARIT SAHLSTRÖM NIKKE STRÖM ZELDA

#209  

JANUARI 2015
ÅRGÅNG 20  

PRIS: 50 kronor   
SÄLJAREN ERHÅLLER HÄLFTEN

MIKAELA 
LAURÉN

”Dalen kommer alltid att vara i mitt hjärta. Det är där jag
har mina rötter och jag älskar mina gamla hoods.”

40 ÅR AV 
FRI ABORT
GRAFFITIDOKTOR 
JACOB  KIMVALL

ROMERNAS HÅRDA 
ARBETE  ATT ÖVERLEVA

HÅRDROCKS- 
HANTVERK I EXIL

1 Omslag.indd   1 2014-12-17   16:18

#186 
FEBRUARI 2013
ÅRGÅNG 18  

PRIS: 50 kronor
SÄLJAREN ERHÅLLER HÄLFTEN

JONAS MALMBORG ATHENA FARROKHZAD SHOUT OUT LOUDS ELIN RUTH HÄSTPOJKEN

SIMON J 
BERGER

”Mitt maskineri är gjort för skådespeleri”

TIGGARE
I TIDEN

VETERAN-
SKEJTARETRE HÄNDIGA

ÅTERSTÄLLARE

BRISTEN PÅ 
IDROTTSHALLAR

MARIA
ERIKSSON

1 Omslag.indd   1 13-01-24   11.32.25

#187  

mars 2013
ÅrgÅng 18  

PrIs: 50 kronor   
säljaren erhÅller hälften

Elias sahlin Maja REichaRd stEfan sundstRöM anna-chaRlotta GunnaRsson

my 
skarsgård

”Min relation 
till alkohol 

var livsviktig”

johnossi

hatet -  
vad, hur  
och varför läget på lagret

nationalmuseum  
tillbaka om fyra år

bollywood 
bäst på bio

1 Omslag.indd   1 13-02-21   10.59.36

Nu var det i princip bara porträtt på 
omslaget, med ett tydligt och starkt 
fokus på kulturpersoner. Vi jobbade 
mycket med färger på tidningshuvudet 
och namnet på de medverkande, med 
att skapa kontraster och god synlighet i 
gatubilden där tidningen säljs.
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När säljarna alltmer började berätta för oss att människor gick förbi 
dem och sa att de inte hade pengar på sig, förstod vi att något 
måste göras. Sedan 2011 har man kunnat köpa tidningen utan 
kontanter. Vi lärde oss något av The Big Issue och tog senare ett 
strategiskt beslut rörande våra sociala medier. TEXT ULF STOLT

2011-2015

Vi åkte till London och hälsade på 
The Big Issue. 

Hur det är med dem i dag vet jag 
inte – vi har aldrig varit särskilt 

engagerade i det internationella gatutid-
ningsnätverket där de sedan starten varit 
drivande. Men när Situation Sthlm star-
tade 1995 var de stora och ansedda som 
The Gatutidning i världen, liksom. Och 
grundaren John Bird var tuff och bullrig 
som en halstablett. Men när han hälsade på 
oss i lokalen på Roslagsgatan någon gång i 
mitten av 1990-talet imponerade han inte – 
han förklarade för oss att vi helt och hållet 
skulle skita i vad tidningen innehöll, det 
kunde vara vad som helst, bara den sålde 

– ”nakna brudar, rabattkuponger att klippa 
ut, matrecept, skit samma, bara nån vill ha 
det och kan tänka sig betala för det”.

Det var inte riktigt så vi tänkte om tid-
ningen.

Men The Big Issue har hela tiden funnits 
kvar i London och sålt tidningar och vi ville 
lära oss av deras erfarenhet av att ha fun-
nits länge på gatorna, vad de stött på för 
problem och hur de löst dem.

Vi lärde oss en del. Bland annat att ren-
odla och driva distributionen med fokus på 
just det, tidningsdistribution och hur det 
görs bäst.

Det var också hos The Big Issue i London 
vi för första gången hörde talas om romer 

och EU-migranter i relation till gatuförsälj-
ningen, en fråga det skulle dröja ytterligare 
ett par år innan det var någonting man 
talade om i Sverige.

A CASHLESS SOCIETY
Det var säljarna som gjorde oss uppmärk-
samma på det. Allt oftare fick vi höra från 
dem att personer som passerade när de stod 
och sålde tidningen på gatan sa att de tyvärr 
inte hade kontanter på sig.

Den första kontantlösa möjligheten att 
köpa tidningen var 2011 via ett sms som 
skickades till ett särskilt nummer, pengarna 
drogs på telefonräkningen – det gick bara 
att köpa med sms om man hade ett personligt 



abonnemang – och när man fick ett auto-
matiskt svar på det visade man säljaren och 
fick sin tidning.

Efter det testade vi att utrusta ett femtio-
tal säljare, i ett pilotprojekt med ett kort-
läsarföretag, med en smartphone och en 
kortläsare så att det gick att köpa tidningen 
med betalkort.

Här i Sverige rönte detta ingen större 
uppmärksamhet medialt. Men i övriga värl-
den var detta en stor sak. Washington Post, 
Huffington Post, Der Spiegel, Le Figaro, 
Harpers Bazaar, New York Times och The 
Guardian är bara några av de tidningar 
världen över som i olika format genom åren 
skrivit om att hemlösa tidningsförsäljare på 

gatorna i Stockholm erbjuder kontantlös 
betalning för tidningen.

Och i gatutidningsvärlden har vi varit 
före alla andra tidningar när det gäller att 
erbjuda kontantfri betalning.

I dag tar alla Situation Sthlms säljare 
Swish. Enklast betalar man för tidningen 
genom att läsa av den för varje säljare unika 
QR-koden på deras säljarlegitimationer. Det 
är snabbare än cash.

JAN LINDSTRÖM IN MEMORIAM
Sedan 2002 medverkade Jan Lindström 
med texter i Situation Sthlm. Sedan början 
av sextiotalet skrev han för Expressen och 
var, och är, en av deras mest uppskattade 

och genom tiderna mest begåvade skri-
benter. När han gick i pension började han 
skriva för oss.

Han sa ofta att det var det bästa jobb han 
haft. 

Han fick en fleece-tröja med loggan på, 
den bar han nästan alltid under sin skinn-
jacka av klassiskt snutsnitt.

Vi kallade honom consiglieri i redak-
tionsrutan, det var lite den rollen han hade 
på redaktionen – rådgivare, samtalspartner, 
korrekturgeneral och allmän lexikonartad 
kunskapsfarbror, alltid med en osviklig 
känsla för det korrekta sättet att i skrift 
berätta en historia.

Han skrev om det han själv ville, det han 

   Det var bara de fyra 
medlemmarna i Kent 
som då visste att inter-
vjun i Situation Sthlm 
skulle komma att bli den 
sista tidningsintervju 
de gjorde som band. 
(#202, juni 2014)

   ”Huvudstan”, det första redak-
tionella uppslaget, är layoutat 
så att citatet och de olika kom-
ponenterna kan variera i längd, 
ungefär som ett skjutmått. Så 
att de olika delarna kan varieras i 
storlek beroende på vad man vill 
ge plats. Men att det ändå har en 
plockig känsla. (#165, maj 2011)

   Vi låter ofta bilderna ta 
rejäl plats. Och försöker 
låta rubrik, ingress och bild 
skapa en väg in i texten 
läsaren inte kan motstå. 
(180, augusti 2012)

34

2011-2015

Från bageriet i gamla Enskede till en studio i Omaha, Nebraska är det egentligen 
inte så långt. Systrarna Klara och Johanna Söderberg har med First Aid Kit blivit 
en respekterad svensk musikexport. Med kommande plattan Stay Gold tar de sin 
”witchy folk” ett steg längre. TExT ulf stolt FOTO anna-karin nilsson

världen 
kent byggt

18

18-25 Kent.indd   18 2014-05-22   10:02

sisters

Den 15 juni kliver Kent upp på scenen och avslutar sin egen fest på Gärdet. 
Situation Sthlm fick en exklusiv intervju med bandet före sista klubbspelningen  
i Lund. Vi talar om humorn i texterna som inte alla uppfattar, vikten av att ta rätt 
beslut, om Stockholm och det påtagligt svenska i deras texter och musik. Och 
om bilden Kent skapat av sig själva och de konsekvenser det fått.
TExT ulf stolt FOTO anna-karin nilsson
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Huvudstan
Sanden Som använtS på gatorna 
i Stockholm under vintern kallas 
Huddingeblandning och innehåller 
sand, salt och flis. Efter att ha legat 
på gatorna en hel vinter har sanden 
dock betydligt fler beståndsdelar, 
som fimpar, tuggummin och annat 
skräp. Men det mesta av sanden 
renas och återanvänds som fyll-
nadsmaterial på byggen. 

Sista veckan i mars smygstartade 
Stockholm Entreprenad med att 
grovsopa vissa gator. Bara i inner-
stan är det 14 000 ton sand som 
ska bort och arbetet måste vara 
klart första maj, annars blir det vite. 

– De stora huvudgatorna sopas 
först, därefter tar vi bussgatorna 
och cykelbanorna. Vi använder 
vatten när vi sopar och startar vi för 
tidigt på säsongen finns risken att 
det fryser, säger Dante Crespo på 
Stockholm Entreprenad.

Under april månad är det intensivt 
arbete, då jobbar hundra man 
tvåskift dag som natt för att få bort 
sanden i tid från gatorna. 

– När vi klarat det har vi den 
årliga sandsopningsfesten med 
korvgrillning och lekar.

Gerd erikSSon

”att sätta Greta Garbo i Selma Lagerlöfs ställe  
är ett tilltag till analfabetismens  främjande”  
Åke Wredén tidigare redaktör på Nerikes Allehanda om sedelärande motivval

bok Arabiska 
bokstäver har fått 
en renässans och 
syns på lastbilar i 
Libanon, gränder 
i Bahrain och den 
kulhålsbeströdda 
muren i Palestina, 
men också på 
väggar i Väst och 
designerväskor. I 
vissa länder är arabisk kalligrafi ett 
rop på hjälp medan den i en annan 
kontext handlar om att uttrycka sin 
identitet. Boken Arabic Graffiti skild-

rar i bild arabisk 
graffiti från så 
vitt skilda plat-
ser som Tehran 
och Gaza, 
Berlin och 
Montreal och 
för samman 
konstnärer från 
så gott som 
hela jordklotet. 

Bakom boken står libanesiske 
typografen Pascal Zoghbi och graf-
fitikonstnären Stone aka Don Karl.

cyriL heLLman

väggarna ropar
kLubb Sobeer på Högkvarteret på 
Söder skruvar på korken. 

En vision om ett ställe där man 
har kul och festar utan att supa har 
funnits länge hos arrangörerna. 

Den 22 april är det premiär. 
Bra musik och trevlig stämning 

ska det bli ändå, drinkarna i baren 
ska smaka ”så att man glömmer bort 
procenthalten”.

Redan nu kan man bikta sina 
fylleminnen på klubben hemsida. Och 
läser man dem lär klubben ha ett 
givet tomrum att fylla.

uLf StoLt

fullt ös nykter

Stockholms
grus till salu

den 4 maj släpper Thorsten 
Flinck uppföljaren till skivan Vild-
vuxna rosor från 2005. Vi kommer 
på den nya skivan Thorsten Flinck 
och Revolutionsorkestern bjudas 
på nytolkningar av verk signerade 
bland andra Townes Van Zandt 
och Nick Cave, samt stycken ur 
den svenska visfloran som Pluras 
”Långt bort högt upp i det blå”. Allt 
inramat i rock- och balladform.
Hur väljer du låtar för att tolka? 

– Jag väljer en text för att 
jag är av den naiva romantiska 
tron att texten kan fungera som 
en politisk spjutspets för att 
förända både i det lilla och stora 
perspektivet!
Vilken är din favorittolkning på 
nya plattan och varför?

– ”Vildvuxna rosor”, för att jag 
inte kan engelska och ändå har 
gjort en sån fruktansvärd bra 
översättning!
Townes Van Zandt och Nick Cave 
är mörka, dystra sångare verkar 
nästan bipolära, är det många 
sådana artister du tolkar och i 
såna fall varför?

– Jag känner inte till vad 
bipolär är och kan därför inte 
svara på denna fråga! 
Skriver du egna låtar?

– Än så länge inga men vem 
vet. Jag är mycket intresserad av 
att översätta för att utveckla min 
engelska om inte annat.
Du har spelat ute mycket de 
senaste åren. Vilket kommer 
först, skådespeleri, regi eller 
musik?

– Teater kommer alltid först. 
Fast musiken börjar bli en del 
utav teatern, det vill säga det 
ena går inte att skilja från det 
andra!

cyriL heLLman
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Hallå där,  
thorsten Flinck!
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när StockhoLmS Syndromet 
debuterade för ett år sedan med 
ETTFYRANÅNSTANS hajpades 
de i P3 Metropol samtidigt som 
många ställde sig frågande till deras 
ironiska och flippade texter. I slutet 
av månaden släpper de uppföljaren 
Underhundar LP. 

– Vi har finslipat soundet om du 
jämför med första skivan. Första 
skivan var spretig och jag vet inte 
om alla gillade den från början till 
slut. Man har ju skrivit några texter 
på svenska nu så att skillsen har 
utvecklats, säger Skizz.

– Om man ska säga vad vi har 
gemensamt med till exempel Cypress 
Hill så är det att det var hårt men 
fortfarande humoristiskt. B-Real 
kändes som en kille med självdistans 
och det har väl vi också. Vi är 26 bast 
och har ingenting att bevisa.
Ni är från Botkyrka och de senaste 
tre åren har bröderna Salazar (Latin 
Kings) haft ett finger med i nästan 
allt som gjorts där och i andra föror-
ter. Varför jobbar inte ni med dom?

– Latin Kings är de enda influenser 
jag har från svensk hiphop. När det 
begav sig var det den enda svenska 
hiphop man lyssnade på. Vi kän-
ner väl att vi representerar dagens 
Botkyrka för 2010-talet, säger 
Starvin’ Mar.
De flesta tänker på gisslandramat 
vid Norrmalmstorg när de hör ert 
bandnamn.

– Vi tog det eftersom vi är från 
Stockholm. När vi märkte att vi kom 
med något nytt tänkte vi att det här 
kommer bli svårt för folk att smälta. Vi 
tar hela hiphopindustrin som gisslan 
för det går ju inte att förneka, vi 
liksom syns, tills de börjar identifiera 
sig med sina kidnappare och börjar 
digga det. I början fick vi mycket hat 
och sen plötsligt börjar folk gilla oss. 

cyriL heLLman

Läs en längre version på  

www.situationsthlm.se.

muSik ironisk rap

”vi har fin
slipat soundet”

tan
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Ghetto Gourmet
Ibland lägger Ghetto Gourmet – alias Anthony Mills – ut en inbjudan på Facebook, tar sin 
specialtillverkade trehjuling med grill bak och grillar ihop en popupmiddag någonstans i 
staden. Men grunden för sin matlagning har han från mormors kök i Louisiana, USA.  
Snart kommer hans kokbok ut på svenska. teXt Maria Lindén Foto Magnus sandberg
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kom på och fastnade för i stadsbilden, eller 
personer han ville intervjua. Jag minns 
texten om bänkarna som var designade för 
att inte kunna ligga på, eller intervjun med 
Bodil Malmsten, eller det om stadsrådens 
gåvor som tillhör alla, eller reportaget om 
hans egen bukoperation.

Han var borta ganska länge efter den, 
men kom tillbaka igen och fortsatte skriva. 
Men en höft hörde av sig och han fick 
ondare och ondare, vi talades vid i telefo-
nen innan semestern den sommaren, pla-
nerade lite han skulle skriva, sa att vi skulle 
höras när jag var tillbaka igen. För höften 
”var nog bara artros”.

Men det var det inte. Det var spridd can-

cer – sviterna från den omfattande bukope-
ration han genomgått tidigare.

Jag satt i bilen under Slussen på väg hem 
när telefonen ringde och hans fru berättade 
att han avlidit. I griftetalet vid hans begrav-
ning berättade prästen att hans döttrar ville 
att det särskilt skulle nämnas att han skrev 
för Situation Sthlm.

Jag tänker på honom ofta. 
Hans kunnande och lyhörda blick, hans 

journalistiska radar och skriftspråk var 
en viktig del i tidningens utveckling de år 
han jobbade för oss. Dessutom var han en 
lagom syrlig och tjurskallig skuffgubbe 
emellanåt, som gillade att klaga på att det 
var för många ”popsnören” på omslaget. 

Men som alltid klickade pennan när han 
läst sista sidan korrektur och konstaterade 
att ”fan, det här är bra. Riktigt bra. Igen.”

Sociala medier förändras ständigt och 
dess betydelse växer sig allt större. 

Vi tog tidigt ett beslut på Situation Sthlm 
att våra sociala medier enbart ska användas 
för att informera och berätta om verksam-
heten och tidningen. Och för att marknads-
föra Situation Sthlm och de olika saker vi 
gör. Vi ska inte kommentera påståenden 
eller lägga oss i sådant som inte rör oss, 
eller opåkallat valsa runt i andras kommen-
tarsfält.

Det framstår alltmer som ett synnerligen 
klokt beslut. 

    Oftast har vi tre sidor eller mera 
med säljarnas texter i varje nummer, 
ett resultat av Skrivarverkstaden 
och att vi aktivt arbetar med att få 
säljarna att uttrycka sig i skrift. För 
ingen kan berätta om det hemlösa 
livet som de som lever det, medan 
det levs. (#181, september 2012)

    Vinjetten Briljant – någon vi rent subjektivt 
tycker gör någonting briljant – som i bild får 
visa det och på 1700 tecken förklara det. 
(#186, april 2013).
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– Min pappa jobbade 
i en affär här som hette 
Wiklunds. Jag började 

som springflicka där när 
jag var femton år. En dag sa 
Wiklund att jag skulle sätta 
mig i kassan, det var läskigt. 
Det fanns så många valörer 
på den tiden. När butiken 
lades ner 1974 började jag på 
Konsum. Jag har både varit 
föreståndare i egen butik och 
jobbat i andras, mesta delen 
av tiden i Bagarmossen. 

– Jag blir piggare av att vara 
i affären. Får sån jädra energi. 
När andra tittar på klockan 
och önskar att klockan vore 
en timme mer så att de fick gå 
hem önskar jag att den vore 
en timme mindre. 

– Det gäller att vara naturlig, 
enkel och glad mot kunderna.  
Att kunna ta folk tror jag är 
medfött. Lite som att vara 
konstnär. Man ska inte behöva 
tänka på att vara trevlig, det 
ska komma ur hjärtat. Kun
derna måste må bra i butiken, 
det är dem vi lever av. Har en 
kund glömt sitt Konsumkort 
hemma kan jag fråga om nån 
annan i kön kan dra sitt kort så 
att kunden får medlemsrabat
ten. Och så får ju den som 
lånat ut kortet poäng. 

– Sen är det viktigt att hålla 
kassadisken ren, rensa den 
från kvitton och torka ur en 
korg om det runnit köttsaft i 
den. Är det kunder i kö ska 
personalen inte stå och prata 
med varandra.

– Nu jobbar jag femton tim
mar i veckan. Och så ringer de 
efter mig när nån är sjuk. 

– Jag blir som en ny 
människa när jag får jobba, 
det känns som om jag skulle 
kunna lyfta hela världen. För 
mig är jobbet min hobby och 
Konsum som mitt hem.

GerD eriKSSOn

fAKtA
nAMn: Inga Strömberg
ålDer: 74 år 
fAMilJ: Make och två vuxna 
söner
bOr: Bagarmossen
JObbAr: Konsum i Bagarmossen
fritiDSintreSSen: Konsum
bäStA KASSörKnepet: Var glad, 
trevlig och snäll mot kunden

brilJAnt
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Snabbköps-
kassör
Inga Strömberg jobbar i 
kassan  på Konsum i Bagar
mossen. Hon är en av 
Stockholms mest omtyckta  
kassörer. 

15.6 Stockholm Ericsson Globe

23.10 Stockholm Ericsson Globe 13.12 Stockholm Friends Arena

THE WALL IS BACK... WITH A NEW STADIUM VERSION!
”A TRIUMPH OF SCALE AND AMBITION.” – THE TIMES, LONDON

17.8 Göteborg Ullevi

proudly presents

Köp dina biljetter på

58-68 Svepet.indd   64 13-03-21   10.27.38

48

Sårande ord
l Hur svårt är det inte att älska när 
allt 
Är som svårast,
När orden man tänkt,
Kommer ut 
Som ord som sårar

Önskan
l Kan det jag önskar
Verkligen ske
Åren går stilla jag står,
Knappast längre kommer ihåg
Av vad min önskan, och dröm
Från i går
Länger består

Bara jag
l Lite sorgligt, när alla andra
Bara tänker, på sig
Och att det bara är jag som tänker 
på mig.

Så säker då
l Min första kyss
Visst minns jag den
Och så klart den första kärleken,
Så säker då
När jag va tretton år
Att livet ut den skulle bestå,
Men nu har mina illusioner
Efter att åren gå,
Ej lika säker, nu
Som jag va då

Dricka
l Är man alkoholist, ja hur svårt
Är det inte då 
Att inte dricka när allting
Är på topp
Jo precis lika svårt 
Som när allting är svart och grått

Med änglar
l Så, vänder min rygg
Till den tid som gått
År efter år av den gåva jag fått
För när alkoholens dimma
Ej längre verkligheten
Kan lindra
Kanske, nästa gång
Men känner, att med änglar
Nog sjunger nästa sång.

Spegelbild
l Spegel spegel på väggen där
Kan du säga mig vem jag är,
Är jag någon som jag inte vet
För i dig ser jag livets hemlighet
Jag är ensam ni många fler,
En del jag känner av de jag
Ser,
Är jag på vandring
I ett främmande land
Som inte finns men finns ibland

MED EGNA ORD
Vila i frid
l Du kära arbetskompis, du 
lämnade blommor efter dig.

Jag kommer sakna dig, vila i 
frid. 

Försäljare Toini
 vid nils Ferlin-sTaTyn

Norrland
l En stockholmare blir utbränd o 
går till läkaren, läkaren säger: Köp 
en stuga uppe i Norrland mitt i 
skogen.

Han gör som läkaren säger o 
flyttar dit! Det går en månad, vägen 
snöar igen. Han mår bättre, men 
börjar känna sig djävligt ensam.

Så en kväll knackar det på dör-
ren o utanför står det en stor djävla 
norrlänning med Helly Hansen, 
skoteroverall o björnfitta på huvut.

Norrlänningen säger (norrländsk 
dialekt): Det är ja som är grannen 
och bor en bit bort, ja ska ha fest 
ikväll ska int du mä?

Stockholmaren: Gärna!!!
Norrlänningen: Men vi ha ju 

förhållningsregler på festen.
Stockholmaren: Va då för några?
Norrlänningen: Först super vi 

ju o de är rent hembränt ur dunk, 
inge djävla kärringdricka. Klarar 
du det?

Stockholmaren: Supa! Ja det 
klarar vi stockholmare också av så 
de e inga problem.

Norrlänningen: Sen slåss vi o de 
är knivar, knogjärn o basebollträn. 
Klarar du det?!!

Stockholmaren: Supa o slåss! Ja 
det har jag gjort hela uppväxten, så 
de e inga problem för mej.

Norrlänningen: Sen knullar vi! O 
det är bondage, rep o handbojor. 
Riktigt djävla gorillasex. Klarar du 
det?!!

Stockholmaren: (Exalterad) E 
det nåt speciellt man ska ha på 
sig?

Norrlänningen: Det spelar ingen 
roll, det blir bara du o ja!

anders Berg

 korT sagT

läs mer
hemlos.situationsthlm.se
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Hur bra är en ny bil?
l Om man nu tycker att gamla 
bilar släpper ut för mycket skad-
liga ämnen i vår omgivning och 
vill att vi ska köpa ”miljövänliga”  
bilar. Då undrar jag hur mycket 
avfallsprodukter genererar det 
av att man skrotar en gammal 
bil bara för att bygga en ny bil av 
skrotet?

Enligt mitt sätt att se det hela 
så borde det vara mera samhälls-
ekonomiskt och sysselsättnings-
givande och miljövänligare om 
man lärde folk att reparera istället 
för att skrota och bygga nytt av 
skrotet. Idag köps det ”nya” bilar 
bara för att grannen har en ny.

Jag köper en med GPS. Jag 
är ju så fixerad på vad grannen 
gör så jag kan inte ens hitta hem 
själv för jag ser inte mina gamla 
referenspunkter längre bara för 
att jag alltid måste veta vad mina 
vänner på Facebook gör.

Där den gamla ankdammen låg 
ligger nu ett nytt köpcentrum?!

Chefen på jobbet lyssnar jag 
inte längre till för jag måste ju 
uppdatera mig på den nya hård-/
mjukvaran som gör att jag vågar 
vara en människa av min tid. 
Sen undrar jag om någon av er 
läsare vet vad förtändningen på 
VW 1303 S av 1974 års modell 
ska vara?

Jag äter hellre ris än att jag 
köper en Kina-bil. Man måste ju 
kunna läsa instruktionsboken och 
verkstadshandboken.

Avslutningsvis så tror jag att 
sommaren som gått har Radio-
Eken stått för. 

Bara för att hälsa till sina 
släktingar och vänner.

dag rejving

korT sagT

l Sommardag, Tivolit Liljeholmen!
Soc. har dragit på semester över 

större delen av sommaren, och det 
finns ingen hand att krama, när dom 
ringer och avblåser mitt boende på 
Stadsmissionen ute vid Råcksta. 

Orsak? Jo, dom har glömt bort att 
ge mej egenavgift till härbärge. Fast 
jag har varit sjuk och fått sjukpenning 
under två månader. Skall jag straffas 
för denna inkomst?

Innan fick jag forsörjningsstöd för 
hemlösa ifrån byrån på Telefonplan, 
ungefär 2 000, inräknat klädesbidrag 
eftersom dom ansåg att dom var 
snälla vid syfte på att jag får den  
mat jag behöver på härbärget.

Fickpengar gav dom ut med en 
enda SL-remsa som skulle räcka till 
min skyddstillsynsövervakning en 
gång i veckan, där jag måste lämna 
urinprov för att dom vill dokumen-
tera mina olika drogmissbruk p.g.a. 
hemlöshet och deras ovisshet.

Klu-Klux-Klan kallar den mera 
välbeställda vänstersnobben våra här-
bärgevärdar för. (LITE SKUMT VA?)

där serveras vanligen iskalla 
gamla bröd med seg ost, sen lite 
soppa på kvällen, och en gammal 
köttbit till om man har tur. 

Flera killar på haket har vid senare 
tid insjunknat i näringsbrist.

Därför tackar vi Hägerstens STADS-
DELSFÖRVALTNING för att dom 
snålar in på Frälsningsarméns magra 
budget genom att ta bort matpenga-
normen ifrån vårat forsörjningsbidrag. 

Det positiva för mej är att fick-
pengsnormen nämligen sponsras 

av mediciner för sanitära behov av 
hemlösas illamående som dom första 
symptomen kan vara.

Däremot är jag aktuell som 
dokumenterad opiatmissbrukare 
som har klivit ur allt annat skit, men 
även efter minst 25 års ”närvaro” hos 
Socialsekreterare inom missbruksvår-

den, och även avgiftningarna drar på 
smilbandet när dom förnekar detta; 
så man kan säga att ni lägger snören 
efter mej här ute.

Via la PARI SVEA och Viel Spass 
Berlin

vicky iversen 
Hemlös Bög i sTockHolm

cirkus 
liljeholmen 
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lTomrummet efter min far som gick 
tidigt bort måste ju fyllas och jag 
försökte mitt bästa med att fylla det 
med fylla efter fylla med alltmer fyll-
nad och fyllighet för varje år jag fyllde 
som direkt följd, dock möjligen med 
någon glömd fyllnadsinbetalning.

Man får dock akta sig så man inte 
faller i alko-hålen, som en av mina 

bekanta så fyndigt och uttrycksfullt 
påpekade som utfyllande tillägg.

Det är lätt att hitta på ursäkter 
eller skylla på andra, en och annan 
läkare kan till och med ordinera ett 
par konjaksgroggar som medicin och 
detta lär vara så nyttigt att om folk 
visste om hur bra medicin konjak är 
skulle de dricka ihjäl sig.

Nu är det naturligtvis på det sättet 
att den kära doktorn ordinerade ett 
par groggar och inte ett par flaskor 
och här kan det förstås finnas visst 
utrymme för mänskliga missförstånd.

Där kommer man till problemets 
egentliga kärna eller måhända till lös-
ningen kanske, nämligen måttlighet.

jUaniTo

Problem, mitt eller andras?
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Man ska helst inte vara mörkhyad 
om man vill passera svensk tull 
och gränspolis ostoppad. 

Man ska definitivt inte vara 
klädd i romska kjolar när man shoppar i en 
svensk galleria.

Om man är elev i en mycket svensk skola 
bör man inte tala persiska med sin far inför 
klassen.

När man kommer från Eritrea, Dawit 
Isaaks land, måste man tåla att svenska 
expediter och servitörer tittar långt efter en.

Det finns så många skäl att alldeles till 
vardags bli diskriminerad i Sverige.

För att vi andra är rädda för det främ-
mande redan som spädbarn.

Psykologen Malin Alfvén säger att bebis-

Innanför 
utanförskapet

Vardagsrasism har tyvärr blivit ett begrepp. Flera människor än vi vill tro utsätts dagligen för detta i 
Stockholm. Men vad gör det med en människa som i andras blickar, ord och handlingar upplever rasism? 
Reporter Jan Lindström har träffat några som vet. text jan lindström Foto anna-karin nilsson
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Man ska helst inte vara mörkhyad 
om man vill passera svensk tull 
och gränspolis ostoppad. 

Man ska definitivt inte vara 
klädd i romska kjolar när man shoppar i en 
svensk galleria.

Om man är elev i en mycket svensk skola 
bör man inte tala persiska med sin far inför 
klassen.

När man kommer från Eritrea, Dawit 
Isaaks land, måste man tåla att svenska 
expediter och servitörer tittar långt efter en.

Det finns så många skäl att alldeles till 
vardags bli diskriminerad i Sverige.

För att vi andra är rädda för det främ-
mande redan som spädbarn.

Psykologen Malin Alfvén säger att bebis-

ar som aldrig sett någon med glasögon blir 
förfärade av en glasögonprydd person som 
lutar sig över vaggan.

Eller en person som är klart mörkare än 
barnets föräldrar.

– De blir skrämda av människor som ser 
annorlunda ut än de är vana vid. Det är på 
sitt sätt helt naturligt. Men det är inte riktigt 
naturligt att den rädslan hänger fast upp i 
vuxen ålder. Ändå är det ganska vanligt.

Oerhört mycket av vardagsrasismen 
handlar om den bebisrädslan som inte gått 
över.

När Leo Ahmed med familj skulle åka till 
Finland på färjekryssning blev de utplock-
ade ur kön av passpolisen. Leo Ahmed sa 
att de talade ju svenska, hans barn talar ing-
enting annat. Varför valdes de ut och fick 
legitimera sig och svara på frågor om vad 
de egentligen hade för sig?

Han berättar att hans barn utgår från att 
de är svenskar, för att de är födda här och 
har svenska som sitt språk, men att de ändå 
inte riktigt är det.

– Men när vi besökte mitt fädernesland 
Bangladesh var de inte riktigt bengaler hel-
ler. De är inte svenskar och inte bengaler. 
Det är inte lätt för dem.

Leo Ahmed tycker att det fattas ett vuxen-
ansvar i det här.

Föräldrar borde lära sina barn att vi lever 
i ett multikulturellt samhälle och att det 
borde innebära acceptans av diverse olik-
heter, framför allt ytliga.

Han berättar att när han föreslog sin dot-
ter att hon skulle gå till skolan i bengaliska 
kläder blev hon svårt upprörd och förkla-
rade att det verkligen skulle medföra mobb-
ning.

För att man inte ska vara annorlunda. 
Åtminstone inte på det sättet.

rosita Grönfors är annorlunda.
Hon är en 59-årig romsk kvinna av den 

kaleromska gruppen, från Finland. Därför 
går hon klädd i traditionella kläder, framför 
allt den vida kjolen. 

– När jag går in i livsmedelsbutiken i Täby 
centrum drar kassörerna åt sig telefonerna 
och inom ett par sekunder har jag två vak-
ter efter mig. Det är så varenda gång och jag 
orkar inte längre bli arg och upprörd.

När artikelförfattaren åkte med en polis-
piket genom Södermalm och berättade en 
av poliserna att vid Slussen stod zigenerskor 
som langade sprit. De hade buteljerna inn-

anför sina vida kjolar. Samma slags idé har 
butikerna idag, de romska kvinnorna snat-
tar varor och gömmer dem under kjolarna.

– Jag stjäl ingenting, säger Rosita Grön-
fors. Aldrig.

Men hon har romska kjolar och skräm-
mer svenska kassörer.

Rosita Grönfors är en aktivist, hennes 
intresse är att arbeta för romska kvinnors 
inlemmande i det svenska samhället. Men 
hon tycker att det var enklare i Finland.

– Där kunde man skaka hand om nåt och 
det blev så. Här talas det oerhört mycket om 
hur det borde vara, men det blir inte så.

Många romska kvinnor är rädda för 
svenska myndigheter. När de möter soci-
alarbetare tänker de skrämt på att soci-
alen kan ta ifrån dem deras barn genom 
något som heter LVU, lagen med särskilda 
bestämmerlser om vård av unga. Att soci-
alen faktiskt hotat med just det i vissa fall 
de hört om.

De vill lära sig läsa och skriva, de vill ingå 
i samhället, de vill skolas, friseras, kläs upp, 
allt det där, men de är rädda för makten och 
upplever att den hotar dem.

Och när de känner så och visar vad 
de känner omger de sig med ännu mer 
främlingsrädsla, vilket skapar ännu större 
avstånd. 

Varje daG på stan känner de blickarna.
– Det är blicken, säger Moses från Eritrea, 

som jag möter i Husby. När man går in i en 
butik eller på en krog så ser man blicken. 
Och man vet exakt vad den säger. Se upp, 
här kommer en misstänkt figur. Håll ögo-
nen på honom.

Moses har bott 24 år i Sverige och tycker 
att det är lättare i Stockholm än det var i 
Karlskoga, där han hamnade från början. 
Där var det rakt på fientligt.

– I Stockholm märks man inte lika mycket. 
Det är inte många som säger rakt ut att man 
inte borde få vara här. Men blicken finns all-
tid. Den säger att man inte är önskad. 

– I början blev jag förbannad rätt ofta, 
men jag orkar inte bli det efter alla dessa år. 
Jag bara ser hur det är och försöker strunta 
i det.

Moses säger sitt förnamn, men inte sitt 
efternamn. 

Han vill inte figurera i artiklar om vardags-
rasism för att han inte vill vara med om mera.

Detsamma gäller Ali från Irak och Yas-
min från Iran.

2727

Innanför 
utanförskapet

Vardagsrasism har tyvärr blivit ett begrepp. Flera människor än vi vill tro utsätts dagligen för detta i 
Stockholm. Men vad gör det med en människa som i andras blickar, ord och handlingar upplever rasism? 
Reporter Jan Lindström har träffat några som vet. text jan lindström Foto anna-karin nilsson
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Långt innan Black 
Lives Matter hade vi 
blicken på fenomenet 
vardagsrasism och hur 
det påverkar Stockholm 
och stockholmarna. En 
av de sista texterna 
som reporter Jan Lind-
ström skrev i tidningen, 
i augusti året efter 
avled han efter en 
tids sjukdom. (#198, 
februari 2014)
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och gränspolis ostoppad. 

Man ska definitivt inte vara 
klädd i romska kjolar när man shoppar i en 
svensk galleria.

Om man är elev i en mycket svensk skola 
bör man inte tala persiska med sin far inför 
klassen.

När man kommer från Eritrea, Dawit 
Isaaks land, måste man tåla att svenska 
expediter och servitörer tittar långt efter en.

Det finns så många skäl att alldeles till 
vardags bli diskriminerad i Sverige.

För att vi andra är rädda för det främ-
mande redan som spädbarn.

Psykologen Malin Alfvén säger att bebis-

Innanför 
utanförskapet

Vardagsrasism har tyvärr blivit ett begrepp. Flera människor än vi vill tro utsätts dagligen för detta i 
Stockholm. Men vad gör det med en människa som i andras blickar, ord och handlingar upplever rasism? 
Reporter Jan Lindström har träffat några som vet. text jan lindström Foto anna-karin nilsson
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och gränspolis ostoppad. 

Man ska definitivt inte vara 
klädd i romska kjolar när man shoppar i en 
svensk galleria.

Om man är elev i en mycket svensk skola 
bör man inte tala persiska med sin far inför 
klassen.

När man kommer från Eritrea, Dawit 
Isaaks land, måste man tåla att svenska 
expediter och servitörer tittar långt efter en.

Det finns så många skäl att alldeles till 
vardags bli diskriminerad i Sverige.

För att vi andra är rädda för det främ-
mande redan som spädbarn.

Psykologen Malin Alfvén säger att bebis-

ar som aldrig sett någon med glasögon blir 
förfärade av en glasögonprydd person som 
lutar sig över vaggan.

Eller en person som är klart mörkare än 
barnets föräldrar.

– De blir skrämda av människor som ser 
annorlunda ut än de är vana vid. Det är på 
sitt sätt helt naturligt. Men det är inte riktigt 
naturligt att den rädslan hänger fast upp i 
vuxen ålder. Ändå är det ganska vanligt.

Oerhört mycket av vardagsrasismen 
handlar om den bebisrädslan som inte gått 
över.

När Leo Ahmed med familj skulle åka till 
Finland på färjekryssning blev de utplock-
ade ur kön av passpolisen. Leo Ahmed sa 
att de talade ju svenska, hans barn talar ing-
enting annat. Varför valdes de ut och fick 
legitimera sig och svara på frågor om vad 
de egentligen hade för sig?

Han berättar att hans barn utgår från att 
de är svenskar, för att de är födda här och 
har svenska som sitt språk, men att de ändå 
inte riktigt är det.

– Men när vi besökte mitt fädernesland 
Bangladesh var de inte riktigt bengaler hel-
ler. De är inte svenskar och inte bengaler. 
Det är inte lätt för dem.

Leo Ahmed tycker att det fattas ett vuxen-
ansvar i det här.

Föräldrar borde lära sina barn att vi lever 
i ett multikulturellt samhälle och att det 
borde innebära acceptans av diverse olik-
heter, framför allt ytliga.

Han berättar att när han föreslog sin dot-
ter att hon skulle gå till skolan i bengaliska 
kläder blev hon svårt upprörd och förkla-
rade att det verkligen skulle medföra mobb-
ning.

För att man inte ska vara annorlunda. 
Åtminstone inte på det sättet.

rosita Grönfors är annorlunda.
Hon är en 59-årig romsk kvinna av den 

kaleromska gruppen, från Finland. Därför 
går hon klädd i traditionella kläder, framför 
allt den vida kjolen. 

– När jag går in i livsmedelsbutiken i Täby 
centrum drar kassörerna åt sig telefonerna 
och inom ett par sekunder har jag två vak-
ter efter mig. Det är så varenda gång och jag 
orkar inte längre bli arg och upprörd.

När artikelförfattaren åkte med en polis-
piket genom Södermalm och berättade en 
av poliserna att vid Slussen stod zigenerskor 
som langade sprit. De hade buteljerna inn-

anför sina vida kjolar. Samma slags idé har 
butikerna idag, de romska kvinnorna snat-
tar varor och gömmer dem under kjolarna.

– Jag stjäl ingenting, säger Rosita Grön-
fors. Aldrig.

Men hon har romska kjolar och skräm-
mer svenska kassörer.

Rosita Grönfors är en aktivist, hennes 
intresse är att arbeta för romska kvinnors 
inlemmande i det svenska samhället. Men 
hon tycker att det var enklare i Finland.

– Där kunde man skaka hand om nåt och 
det blev så. Här talas det oerhört mycket om 
hur det borde vara, men det blir inte så.

Många romska kvinnor är rädda för 
svenska myndigheter. När de möter soci-
alarbetare tänker de skrämt på att soci-
alen kan ta ifrån dem deras barn genom 
något som heter LVU, lagen med särskilda 
bestämmerlser om vård av unga. Att soci-
alen faktiskt hotat med just det i vissa fall 
de hört om.

De vill lära sig läsa och skriva, de vill ingå 
i samhället, de vill skolas, friseras, kläs upp, 
allt det där, men de är rädda för makten och 
upplever att den hotar dem.

Och när de känner så och visar vad 
de känner omger de sig med ännu mer 
främlingsrädsla, vilket skapar ännu större 
avstånd. 

Varje daG på stan känner de blickarna.
– Det är blicken, säger Moses från Eritrea, 

som jag möter i Husby. När man går in i en 
butik eller på en krog så ser man blicken. 
Och man vet exakt vad den säger. Se upp, 
här kommer en misstänkt figur. Håll ögo-
nen på honom.

Moses har bott 24 år i Sverige och tycker 
att det är lättare i Stockholm än det var i 
Karlskoga, där han hamnade från början. 
Där var det rakt på fientligt.

– I Stockholm märks man inte lika mycket. 
Det är inte många som säger rakt ut att man 
inte borde få vara här. Men blicken finns all-
tid. Den säger att man inte är önskad. 

– I början blev jag förbannad rätt ofta, 
men jag orkar inte bli det efter alla dessa år. 
Jag bara ser hur det är och försöker strunta 
i det.

Moses säger sitt förnamn, men inte sitt 
efternamn. 

Han vill inte figurera i artiklar om vardags-
rasism för att han inte vill vara med om mera.

Detsamma gäller Ali från Irak och Yas-
min från Iran.
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Ali är 20 år och har försökt klä sig för att 
komma in på innekrogar. Han har ett antal 
gånger fått veta att det är fullt.

Just nu är han road av att sverigedemo-
kraten Kent Ekeroth blivit utkastad från en 
sådan krog vid Stureplan. Han har också 
hört att Säpo av alla myndigheter beslutat 
att anmäla den under rubriken ”olaga dis-
kriminering”.

För Ali betyder det att det finns en laga 
diskriminering som kan utövas mot honom 
och en olaga som gäller exempelvis med-
lemmar av SD.

Yasmin uppleVde VardaGsrasism i princip 
varje skoldag tills hon började gymnasiet i 
Kista, där så många elever var invandrar-
barn att själva idén föll på sin matematiska 
orimlighet.

Men när hon gick i en mycket svensk 
grundskola hade hon vardagsrasism inpå 
skinnet. 

En gång, minns hon, talade hon med sin 
far på telefon och klasskamrater flockades 
kring henne. Hon talade persiska med sin 
far och kamraterna ropade: ”Vad är det för 
ett språk?” De hojtade kring henne som 
vore hon en rymdvarelse av lite löjligt slag 
med ett klart löjeväckande språk.

– Och runt omkring stod lärare som var-
ken sa eller gjorde nåt, berättar Yasmin.

Forskare vet i dag att föräldrar och lärare 
ger barn tillstånd till mobbning och var-
dagsrasism i allmänhet. De tar inte det vux-
enansvar som Leo Ahmed efterlyser. Han 
utbildar sig just nu till lärare i förskolan för 
att göra skillnad på det sättet.

Psykologen Malin Alfvén, vars speciali-
tet är just föräldrar och barn, säger att den 
rädsla bebisar känner inför det främmande 
hos vissa människor blir kvar i dem livet ut. 
Det är spädbarnets rädsla för glasögon eller 
annorlunda hy som förblir bedömnings-
grund i dem.

Ovanpå bebisens reaktion borde visserli-
gen kunna lagras erfarenheter och bildning 
som raderar skräckbilderna, men för många 
är de rent spontant närvarande hela livet. 

Det främmande är det läskiga, det onda, 
det i grunden felaktiga.

– Det intressanta, säger Malin Alfvén, är 
att när en vardagsrasist lär känna en mörk-
hyad människa som bryter på ett främman-
de språk händer ofta nåt omvälvande. Då 
faller aggressionen, då upphör rädslan.

Hur är det då att bli utsatt för vardagsra-

sism, som Rosita, Leo, Moses, Ali och Yas-
min blivit?

– Alla orkar ju inte bli arga år ut och år in, 
säger Malin Alfvén. Men det finns en klar 
risk att vanan vid diskriminering övergår i 
en depression.

Leo Ahmed blev arg på passpoliserna vid 
Finlandsfärjan som misstänkte hans barn 
för något fuffens. Han försökte visa dem 
hur obehagliga de var. 

Men de förstod inte alls. 
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BANDYFESTEN FORTSÄTTER!
DET NÄRMAR SIG SLUTSPEL – VI SES PÅ ZINKEN

HAMMARBY-VÄSTERÅS
FRE 7 FEB, 1915

KVARTSFINALER
STARTAR LÖR 15 ALT SÖN 16 FEB

LÄS MER PÅ HAMMARBYBANDY.SE

HAMMARBY-KALIX
TIS 11 FEB, 19.00 

BANDYNS DAG - FRITT INTRÄDE

MISSA INTE  

FRITT INTRÄDE 

BANDYNS DAG!

26-29 Utanfo�rskap.indd   28 14-01-22   16.06.40



39

JO
H

AN
 O

LS
S

O
N

KASSETTER 
Den fungerade bäst med C-90 band – 
dels för att man slapp vända mer än 
en gång och inte behövde byta band. 
Vi testade någon gång med C-120, 
men motorn orkade inte så det blev 
svajigt och svårlyssnat.

När man skrev av bandet var det 
svårt att backa exakt när man ville 
lyssna om för att få det rätt.

MODELL 
Det är inbyggda stereo-
mikrofoner i den, men ville 
man få ljudet mer riktat och 
tydligare gick det att koppla 
till en stereo-mygga och 
sätta fast på personen man 
intervjuade. Dock blev ens 
egen röst på inspelningen 
betydligt svagare då.

ANVÄNDNING 
Av rädsla för att komma att beskyllas 
för att vi förvanskade citat, bandades 
från tidningens början i princip alla 
intervjuer och sparades. Bandspelaren 
låg även på redaktionsskrivbordet, 
kopplad till telefonerna, så att man via 
ett tryck på en dosa kunde banda även 
telefonsamtal.

Efter att den havererade i sam-
band med intervjun med Ma Oftedal i 
nummer 27 i april 1999, omplacerades 
den av säkerhetsskäl från uppdrag 
i fält och tjänstgjorde sedan enbart 
som telefonbandspelare. I samband 
med teknikomvandlingen av telenätet 
under 2000-talets början pensionera-
des bandspelaren tidigt 2000-tal och 
ersattes av en Mini-disc, sedan av en 
digital voice recorder i stereo som är 
den som används vid intervjuer i dag.

Som alltjämt bandas. Och sparas.

Den första intervjubandspelaren

UTRUSTNING FRÅN FÖRR



HAMMARBY IF

Med en företagsprenumeration hjälper du och ditt företag till att göra  
Stockholm till en bättre stad för oss alla att bo i. Vill ni också företags
prenumerera på Situation Sthlm och synas med er logotyp på denna sida? 
Kontakta oss:

Herman Sundgren (herman@situationsthlm.se), tel: 08-545 953 94
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En tid tog vi uteslutande omslagen i 
ateljé, för att ha full kontroll på ljus och 
omständigheter. Men när vi började med 
att intervjua säljarna stort i tidningen 
och ha dem på omslaget, kändes det 
som fel manér, nu blev det i stället 
karaktär och närhet, nerv och känsla, 
en reflektion av mötet, som vi ville för-
medla i bilden. Och vi provade att göra 
textomslag igen. Och illustrationer.
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När det klassiska omslagsreceptet känns förlegat och trist ändrar vi 
inriktning och börjar ha säljare på omslaget. Podden Situation samtal 
släpps. Och svaren från köparna på säljarnas tack-sms vid Swish-köpen 
väver en tunn tråd mellan stockholmare som kanske aldrig annars skulle 
mötts – läsning som förändrar liv. TEXT ULF STOLT

2016-2020

Det tog ett tag innan vi insåg vad det 
innebar.

Det offentliga samtalet var redan 
starkt politiskt polariserat rörande 

de alltmer synliga romerna och EU-mig-
ranterna på gatorna i stan. Det var på sen-
hösten vi fick höra att det skulle komma en 
tidning som hette ”Sofia-Z” och som var en 
gatutidning som skulle säljas av romer och 
EU-migranter.

Vi tänkte inte så mycket mer på det då. 
Tiggeri, romer och EU-migranter var 

annars inget nytt för oss. Reporter Jan Lind-
ström skrev ett av de första reportagen om 
tiggande romer på gatorna i stan. En av 
dem som läste det reportaget var fotograf 

Roger Turesson, en tidigare kollega till Jan 
Lindström på Expressen. Det fick till följd 
att DN sedan gjorde det uppmärksammade 
reportaget ”Tiggare i Stockholm”, för vilket 
Josefine Hökerberg och Roger Turesson till-
delades Stora Journalistpriset 2013 i katego-
rin Årets berättare.

När tidningen ”Sofia-Z” sedan väl kom ut 
och började säljas på gatorna i stan påver-
kade det till en början vår gatuförsäljning 
kraftigt. Upplagan dök när tusentals per-
soner genom tiggeri och/eller tidningsför-
säljning nu försökte ordna sin försörjning, 
vilket bidrog till ett rejält ökat brus i gatu-
miljön.

En sorts överbelastning, helt enkelt.

Men som vi skrev i ett reportage om 
saken då, gatorna tillhör ingen. Och säljar-
na – vana vid ett liv på gatan där man måste 
klara snabba förändringar och ändrade för-
utsättningar – lärde sig att snabbt hantera 
den förändrade situationen.

SÄLJARNA PÅ OMSLAGET
Under många år förlitade vi oss på det i 
magasinsammanhang klassiska receptet 
– en person blickar ut från omslaget som 
allmänheten har kännedom om och kan 
tänkas vara nyfiken på, på grund av att ved-
erbörande just den månaden är aktuell med 
någonting. 

Men till slut kändes det som att vi var 



tvungna att förändra det. Att vi tagit det 
så långt vi kunde, att det började bli för-
utsägbart och enahanda och trist och 
att det borde gå att göra en tidning med 
andra omslag – illustrationer, reportage-
bilder, rent grafiska omslag med enbart 
text. Och personer. Men inte bara kända 
kulturpersoner.

Och kanske det viktigaste beslutet – att ha 
säljarna på omslaget. Att nu våga gräva där 
vi står. Att låta de här unika berättelserna, 
som bara vi har tillgång till, med jämna mel-
lanrum bli det som bär tidningen.

Efter mer än 20 år kändes det som att vi 
hade lagt grunden för den relationen och 
att vi skapat det förtroendet för oss hos 

många av säljarna, som skulle göra att de 
kunde tänka sig att vara med i tidningen.

Det var Situation Sthlms VD som var 
den som verkligen drev frågan om att 
börja ha säljarna på omslaget, som talade 
för det unika och värdiga med just deras 
berättelser som bärande i tidningen. Och 
fick oss på redaktionen att inse det rätta 
med det.

Vi gjorde sedan en mindre omgörning av 
tidningen, och i samband med den testade 
vi hur det skulle gå med ett textomslag. Det 
fungerade alldeles utmärkt. 

Därefter hade vi en säljare på omslaget, 
gick också alldeles utmärkt. Så även med 
ett illustrerat omslag. Efter det en kultur-

person igen, gick också alldeles utmärkt.
Så de senaste två åren har vi roterat 

omslagen mellan bilder på personer – 
både säljare och kulturpersoner – rena 
textomslag, illustrationer och reportage-
bilder.

Att vi nu öppnat upp omslaget för annat 
än enbart ett känt ansikte har gjort att vi 
också kan vara lite mer fria i innehållet. 
Det som är det sidmässigt största i tid-
ningen måste inte alltid vara det som är på 
omslaget. Gör vi ett mindre reportage, men 
där det finns en bild som är perfekt som 
omslag, så kan vi köra på det.

Även om det ofta per automatik blir 
så att det man ger mest plats i tidningen 

   När vi började prata med säljarna om deras 
tatueringar visade det sig att det fanns en 
djupare mening och mer omfattande berättelser 
bakom vissa av dem än vi kanske först anat. När 
tatueringen gjordes, varför, var den gjordes och 
motivet som valdes, berättade så mycket mer än 
bläcket på armen kunde. (#241, september 2017)
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En tatuering berättar sin historia, antingen genom det valda motivet, 
platsen den gjordes på eller tidpunkten när den tillkom. Elva av Situation 
Sthlms tidningsförsäljare berättar om sina tatueringar. Som varför 
man känner sig mindre ensam om natten med ”You never walk alone” 
tatuerat på underarmen. TEXT ULF STOLT FOTO JOHAN OLSSON
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Lena Freij, 25 tatueringar: 
– Jag sa till tatueraren Marty att jag ville ha 
nånting när man är ute och går så att man 
inte känner sig så ensam, då sa han. ”You 
never walk alone”, då går aldrig ensam. Så jag 
tänkte liksom att man alltid har nån med sig 
fast som inte syns. 

– Jag har gröna fingrar, kan få vad som helst 
att växa. Det är därför jag har så många blom-
mor tatuerade.

– Det ska vara en hund och en katt som sitter 
bredvid varandra, men den är så gammal, det 
står Love under. 

– Det står Christian, den gjorde Fumbo-Kenta 
som satt på kåken. Christian heter min äldsta 
son, därför skrev jag det. Men jag skulle med 
tåget, vi satt i en park i Uppsala och han hade 
sina grejer med sig. Han hade tre nålar i en 
rakapparat. Det var 1989.
 

13 är mitt turnummer, det blir alltid bra den 
trettonde. Alla höll på och snackade om att 
allt går åt helvete den trettonde, så jag tänkte 
jag skulle kolla upp det. Min son är född 13 
minuter över elva, jag fick 1300 på id-bandet 
runt armen på BB, jag har namnsdag 13 
november och min snubbe då, barnens pappa, 
satt häktad på Dag Hammarskjölds väg 13. Min 
pappa jobbade där också, som plit.
 
Fågeln och frihet gjorde jag när jag kom ut 
från fängelset, då tänkte jag att jag inte skulle 
sitta inne mer. Och det har jag inte. Jag kom 
ut i april 2008 och jag gjorde tatueringen på 
sommaren sen. Jag satt 4 månader.

GATUBLÄCK
35
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också oftast är det man vill visa och få 
människor att fastna för och locka att köpa 
tidningen.

SVARS-SMS OCH PODD
I början av året lanserades podden ”Situa-

tion Samtal”. I fem avsnitt berättar säljare 
om sig och sina liv, i samtal som alla mer 
eller mindre tar sin början i frågan hur 
deras liv såg ut när de började sälja Situa-
tion Sthlm. Och hur det ser ut nu.

Finns där poddar finns.
När man köper tidningen av en säljare 

med Swish får man ett svars-sms som tack 
för köpet från säljaren. Vad vi inte tänkte 
på när vi tog fram den funktionen var att 

köparna skulle svara på sms:et. Och att det 
därigenom skulle skapas en unik dialog 
mellan säljare och köpare.

På ett skrivbord ute i distributionen lig-
ger varje dag rader av vita pappersremsor, 
sms-ade hälsningar till säljarna som skrivits 
av köparna och som de får när de kommer 
förbi och hämtar ut sina Swish och köper 
nya tidningar.

Betydelsen av de här hälsningarna till säl-
jarna förstår man först när man sett reaktio-
nen när de läser den. Att bli någon annan 
i någons blick, att för en kort tid få finnas 
till i en annan människas medvetande, det 
är sådant som stärker och bygger det som 
sakta och i egen takt förändrar. 

Stockholmare möts på gatorna i stan 
genom en gatutidning, stockholmare som 
annars förmodligen aldrig skulle mötts. 
Men som nu får en gemensam tunn tråd till 
varandra, på grund av att den ena av dem 
köpt en tidning av den andre.

I år har Situation Sthlm funnits i ett 
kvarts sekel. 

Det känns på gränsen till overkligt. Dels 
tiden i sig, dels att det gick att få en gatutid-
ning som startade så skakigt de första tio 
åren, att sedan utvecklas och bli vad den 
är i dag – en långsam berättelse om Stock-
holm. 11 nummer om året. År efter år.

Läsning som förändrar liv.
Och som förändrat liv. I 25 år. 

   Varje år, tredje fredagen i augusti 
klockan 09.00, fotograferar vi 
Slussen-bygget från ett av hustaken 
på Katarinavägen. Sedan går vi ner 
i bygg-gropen med en projektledare 
som berättar mer i detalj var de befin-
ner sig med bygget just den dagen. 
Och publicerar reportaget i septem-
bernumret. (#229, september 2016)

   I övergången mellan kortare notiser 
i inledningen och mot längre läsning 
ligger ett uppslagsporträtt i trespalt, 
för att ge lite lugnare läsning. Och 
signalera att tidningen byter tempo 
här. (#267, december 2019)

   Ett ganska typiskt easy-
   reading-reportage, med en lite 
udda detalj som bärande del, 
men med fokus på den långsam-
ma berättelsen om Stockholm. 
(#230, oktober 2016)

   Efter en mindre omgörning i 
   januari 2019 följer en rosa 
färg över de sidor som har 
med säljarna och hemlöshet 
att göra. Nyhetsuppslaget 
delades också upp i flera delar 
för att göra det lite mer luftigt, 
skapa fler platser för ögat att 
landa på. (#270, maj 2020)
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SLUSSEN
– NU BÖRJAR DET
Det tog 27 år efter den första utredningen om vad man skulle göra med Slussen till 
dess att man 1 juli i år började riva den gamla konstruktionen. Nu är ombyggnationen i 
gång av Sveriges näst största kollektivtrafikpunkt – bara T-Centralen, några rälsskarvar 
bort, är större. Med start i det här numret kommer Situation Sthlm årligen, tredje freda-
gen i augusti under de nio år som ombyggnationen pågår, dokumentera den. Så varså-
goda, ett första nedslag på vägen mot den nya Slussen. TEXT ULF STOLT FOTO MAGNUS SANDBERG

28-33 Slussen.indd   29 2016-08-25   10:27

28

R
O

LAN
D

 LEVAN
D

ER

28-31 Skyltar.indd   28 2016-09-22   10:17

29

Det började i Årsta i november 1953. 
Den välbesökta invigningen av 

Sveriges första förortscentrum 
hade föregåtts av drygt tio års 

diskussioner och planering. Förebilden 
var engelska och framför allt amerikan-
ska ”community centres” som fått ett stort 
genomslag. 

– Årsta Centrum var ett uttalat icke-
kommersiellt centrum. Där skulle finnas 
mindre servicefunktioner som post, bank 
och frisör men framför allt kulturverksam-
heter, Folkets hus och andra samlingsloka-
ler, säger Henrik Nerlund, kanslichef och 
sekreterare i Skönhetsrådet, en kommunal 
instans för granskning av detaljplaner och 
bygglovsärenden.

Skylten med ”Årsta Centrum” fick ojämnt 
placerade versaler i modernistisk stil. Den 
placerades på taket ut mot torget ovanför 
samlingslokalen ”Rymdhallen” och där står 
den än i dag. 

– De här större skyltarna, de så kallade 
takskyltarna som man sätter upp över tak-
foten, är ganska ovanliga nu. De finns bara i 

förortscentrum, säger Henrik Nerlund. 
Årsta Centrum och takskylten fick snart 

många efterföljare och det tog heller inte 
särskilt lång tid innan den kommersiella 
verksamheten i form av kiosker och butiker 
hade flyttat in.

– Man insåg att det behövdes en viss 
kommers i ett centrum för att det skulle bli 
livaktigt och användas av en större dagbe-
folkning. För att få fler att bo centralt i för-
orterna byggdes ett högre hus runt centru-
met, och på det huset sattes namnet för att 
på långt håll visa upp att här ligger centrum 
med affärer och tunnelbana. Ofta var det 
först en krans av radhus och sedan trevå-
ningshus runt det höga huset med skylten.

Råcksta Centrum i västra Stockholm fick 
en tidstypisk skylt i neon. 

Sedan mitten av tjugotalet hade fasader i 
Stockholms innerstad täckts av neon- och 
ljusskyltar med reklam. Liksom några av 
dem, som Tulo-skylten vid S:t Eriksbron 
och Stomatolskylten på Katarinahissen, sit-
ter Råcksta Centrum-skylten kvar ovanför 
Råcksta krog mot Multrågatan. 

Val av typsnitt, färg och placering på taket är en del av det som ligger 
bakom utformandet av en centrumskylt. Den ska både berätta och 
signalera, synas och kommunicera. Efter mer än 50 år i blickfånget bär 
de sin historia. TEXT DAVID BOGERIUS FOTO RESPEKTIVE CENTRUM

SKYLTAR  
I CENTRUM
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UNDER MÅNGA ÅR har kraven på 
mätningar, statistik och siffror ökat 
inom socialtjänsten. Socialsekrete-
rarna får alltmer administrativt arbete, 
uppmärksamhet riskerar att förskju-
tas bort från klienterna och verksam-
heten förändras på många sätt. Det 
visar avhandlingen ”Mätning och mot-
stånd : Sifferstyrning i socialtjänstens 
vardag”, där Teres Hjärpe från Lunds 
universitet har följt socialsekreterare 
i deras arbete under 1,5 års tid för att 
ta reda på konsekvenserna.

Siffervågen startade på 1990-talet 
och kommer främst ur två ström-
ningar. Den ena är New Public 
Management som bygger på idén 
om att offentlig sektor kan styras och 
mätas som företag. Den andra en 
evidensbaserad praktik som innebär 
att professionen endast ska arbeta 
med metoder som har mät- och bevis-
bara effekter.

Socialsekreterare behöver inte 
minst förhålla sig till tidsgränser: 
hur lång tid en utredning får ta, när 
en förhandsbedömning ska göras 
och ange tiden det tar mellan att en 
person blir inskriven och utskriven. 
Det förs ärendestatistik, checklistor 
ska fyllas i och antal möten räknas. 
”Bara några klick till” byggs på med 
”några klick till” och blir till slut en stor 
börda, menar Teres Hjärpe.

Men mätningarna kommer inte 
bara ”uppifrån”. 

– Socialsekreterarna och chefer på 
lägre nivåer börjar själva kvantifiera 
för att försvara sig när de upplever att 
mätningar inte speglar komplexiteten 
i deras arbete, säger Teres Hjärpe 
och ger ett exempel:  

– Att bara mäta antalet ärenden 
ger en förenklad bild av en social-
sekreterares arbete. Då kanske de 
svarar att det inte bara går att jäm-

föra ärende 
med ärende, 
tyngden 
måste också 
mätas. Okej, 
då börjar man 
mäta det. Då 
säger nån att 

tyngden ju också beror på hur mycket 
erfarenhet socialsekreteraren har. Då 
börjar man mäta det också. Så kan 
det pågå i oändlighet. 

Hon har sett hur socialsekre-
terarna själva använder statistik 
för att driva sin agenda och få till 
förändring.  

– Jag kan se att de har varit 
framgångsrika, till exempel när de 
samlat ihop statistik om hur mycket 
ärendena har ökat och sen visat det 
för politikerna. Det blir lättare att få till 
nya tjänster när det finns tydliga bevis. 
Statistik blir ammunition.

TERES HJÄRPE HAR inte studerat hur 
ökade krav på mätningar påverkar 
möten med klienter, det hoppas hon 
kunna göra i nästa projekt. 

– Men jag misstänker att många 
socialsekreterare kompenserar 
för det här. De har ett driv och ett 
engagemang, så samtidigt som de 
försöker möta alla standardiserade 
krav vill de vara genuina och se 
människan de har framför sig. Det 
kan vara en anledning till att många 
bränner ut sig. Och det gynnar ju inte 
heller klienten, att det blir byte av 
socialsekreterare ofta, säger hon och 
tillägger att det också går att fundera 
på vad det betyder att klienter blir 
ettor, tvåor, treor eller pinnar – en 
slags avpersonifiering. 

Samtidigt menar hon att det 
förstås inte går att sluta att mäta. 

– Initiativ till mätningar kan vara 
goda. Att arbetet ska vara transparant, 

GATUPLANET
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Socialtjänsten blir alltmer sifferstyrd
– Forskare har undersökt konsekvenserna
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rättssäkert och vara någorlunda lika 
i alla kommuner, är viktigt. Men man 
måste försöka att hitta en vettig nivå 
och mätningar bör i högre utsträckning 
initieras utifrån behov som socialarbe-
tare och klienter själva formulerar.

SARA ROXELL, SOCIALPOLITISK stra-
teg på fackförbundet Vision som har 
många medlemmar inom socialtjäns-
ten, ser ett visst behov av mätningar 
och uppföljning för att det i dag finns 
för dålig kunskap om socialtjänstens 
insatser och vilken nytta de gör. 

– Men en stor del av mätningarna 
handlar om fel 
saker. Det är 
mycket fokus 
på processer 
och rutiner i 
stället för hur 
det blir för 
den enskilda 

och vad insatser får för resultat. Det 
skapas en rädsla att göra fel som kan 
leda till överdokumentation. 

Dessutom är dokumentations-
verktygen omoderna. En halvtimme 
varje dag lägger Visions medlemmar i 
genomsnitt på teknikstrul. 

Mycket av kraven på mätningar 
och dokumentation kommer från 
statligt håll, men ofta följs de inte av 
tillräckliga resurser. 

– Socialtjänsten har varit ett efter-
satt område länge. För några år sen 
blev situationen ohållbar. Sen har det 
i många kommuner gjorts åtgärder 
för att förbättra arbetsmiljön, som 
att satsa på personal som avlastar i 
administreringsarbetet, säger Sara 
Roxell och tillägger att det nu sker 
en statlig utredning av socialtjänstla-
gen och att hon hoppas att det leder 
till förbättringar. 

MARIA HAGSTRÖM

DET HAR GÅTT ett decennium sedan 
ett stort boende öppnade i Väst-
berga. I de 70 rummen skulle män i 
hemlöshet och aktivt missbruk, ofta 
med psykisk samsjuklighet, kunna 
erbjudas boende. 

Det är ett lågtröskelboende, där 
det inte finns krav på nykterhet, men 
alkohol och droger får inte användas 
i huset. 

Tio år senare är målgruppen den-
samma, men ett flertal förändringar 
har skett. 

– Pelarbacken, vårdcentralen för 
hemlösa, kommer hit två gånger i 
veckan. En psykiater och en tand-
läkare kommer också regelbundet, 
säger Arto Moksunen, biträdande 
enhetschef på Boende- och behand-
lingsenheten.

Han berättar att det finns Boskola 
på Västberga, där boende kan lära 
sig att till exempel hantera pengar 
och laga mat. Det finns även ett 
samarbete med Brukarskolan 
vid Aspuddens boende, där det 
anordnas aktiviteter och kurser inom 
bland annat måleri, friskvård och 

samtalscirklar.
Tanken är att de boende på Väst-

berga efter en tid ska flytta vidare till 
mer permanenta alternativ.

– Den genomsnittliga boendeti-
den har blivit lite kortare de senaste 
halvåret och är nu 248 dagar. Många 
har flyttat till Bostad först, tränings- 
och försökslägenheter och andra 
boenden.
Har ni några planer för kommande 
år?

– Att göra allt lite bättre. Under 
2020 har vi extra fokus på våld i 
nära relationer. Och i augusti blir det 
Västbergafestivalen här för tredje 
gången. I år blir den lite större, vi 
fyller ju tio år. 

MARIA HAGSTRÖM

Västberga boende 10 år
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har under det senaste året varit oroliga över att deras 
alkoholvanor har påverkat dem själva eller personer i 
omgivningen negativt. Mer än varannan uppger att de därför 
börjat dricka mindre, visar IQ:s Alkoholindex 2019 som varje 
år mäter alkoholattityder hos svenska folket. Andelen 
riskkonsumenter är totalt 30 procent.
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STOCKHOLMS socialborgarråd Jan 
Jönsson (L) håller med om att 
socialtjänsten länge arbetat efter 
krångliga system och en lagstiftning 
som kräver dokumentation. 

– Nu genomför regeringen en 
utredning av en ny socialtjänstlag. 
Jag vill att den ska leda till att männ-
iskor ska kunna få stöd i enklare 
ärenden utan att det ska behövas en 
lång utredning. Det kan spara tid för 
socialsekreterarna som i stället kan 
ge mer stöd till klienterna. 

Han berättar att Stockholm gör 
en stor satsning på modernare 
IT-verktyg till socialtjänsten som 
ska göra statistikföringen mindre 
tidskrävande.

– Det finns alltid en risk att man 
mäter det som går att mäta och 

låter det bli 
styrande, 
snarare än 
vad som 
egentligen 
är intressant 
att få svar 
på. Det vi vill 
veta är hur 
människor 
upplever de insatser de får, om de är 
bra eller dåliga och om de känner att 
de blivit hjälpta.

– Statistik har en viktig funktion 
att fylla. Tack vare statistik och forsk-
ning vet vi till exempel att Bostad 
först oftast är en bättre insats mot 
hemlöshet än den traditionella 
boendetrappan. .

MARIA HAGSTRÖM

”Statistik har en  
viktig funktion att fylla”

Jan 
Jönsson

Sara 
Roxell
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FRAMFÖRARE

Regissören Josette Bushell-Mingo vill föra fram nya röster och berättelser på den svenska teaterscenen. 
Med nystartade The National Black Theatre of Sweden bygger hon en plattform som ska leva längre än hon 
själv. I december har deras första teaterproduktion premiär: Woza Albert!. TEXT MARIA HAGSTRÖM FOTO MAGNUS SANDBERG 

Om vi ska kunna gå framåt måste vi 
veta vad som hänt i det förflutna. 
”Men en dag kommer det en gene-
ration som inte vet vad apartheid 

är”, påpekar Josette Bushell-Mingo. Det 
är en av anledningarna till att hon nu sät-
ter hon upp den sydafrikanska klassikern 
Woza Albert!, där Jesus – eller Morena som 
han kallas – har kommit tillbaka till jorden 
och möter ett Sydafrika där den svarta 
befolkningen behandlas som andra klas-
sens medborgare, blir arresterade och mör-
dade. Morena predikar om rättvisa. Han 
måste bort, anser den vita makteliten. 

– Det är en ikonisk pjäs, rolig och satirisk, 
men också sorglig. Det är ett minne av en 
viktig tid i vår historia.

Pjäsen har spelats otaliga gånger runtom i 
världen sedan den framfördes 1981 på The 
Market Theatre i Johannesburg.

– Jag har läst tidigare recensioner där tid-
ningar har skrivit att den är ett fantastiskt 
verk, men där det också funnits en hint om 
att apartheid är över. Det gör mig arg. Sydaf-
rika är fortfarande ett fattigt land och de fat-
tiga är framförallt den svarta befolkningen. 
Apartheid är inte över – konsekvenserna av 
apartheid fortsätter än i dag.  

Och som skådespelaren Richard Sseru-
wagi säger när han tittar in på hennes kontor 
på Stockholms Konstnärliga Högskola innan 
dagens repetitioner: 

– Det är aktuellt nu också, även i den här 
delen av världen vi lever i.

DET ÄR TRE veckor kvar till premiären på Kul-
turhuset Stadsteatern Vällingby 9 december. 
För första gången sätts pjäsen upp i Skandi-
navien. Det blir också den första teaterpro-
duktionen av The National Black Theatre of 
Sweden, NBTS, som startades för ett halvår 
sedan på initiativ av Josette Bushell-Mingo. 

Sedan dess har de bland annat hunnit ha 
workshops, en minnesdag för slavhandeln 
och en föreställning på Etnografiska museet. 
Planerna är stora och innebär samarbeten 
med allt från ABF till Nationalteatern i Gha-
na. Och de har bestämt sig för att göra en 

teaterpjäs från varje land på den afrikanska 
kontinenten – 54 länder. 

– Uppenbarligen, som du hör, kommer jag 
inte att leva tillräckligt länge för att uppleva 
allt det här. 

Hon kallar sig för konstnärlig arkitekt, som 
bygger upp National Black Theatre och Swe-
den så att någon annan kan fortsätta bygga 
när hon inte längre kan. Målet är att vara en 
plattform som lyfter fram fler perspektiv och 

berättelser på teaterscenen.
– Just nu är Woza Albert! den enda afri-

kanskt baserade pjäsen under hela 2019. Det 
behöver inte vara så.

I hennes version av klassikern har hon 
gjort om en av rollerna till kvinna. 

– Jag ville föra in en kvinnoröst i kampen. 
De ursprungliga manusförfattarna har god-
känt det, vilket känns bra. Då var det två 
män i huvudrollerna, men nu är det snart 
2020 – kvinnor kämpar på barrikaderna 
över hela världen.

Woza Albert!  betyder Res dig upp Albert! 
och syftar på Albert Luthuli som var presi-
dent för ANC. Titeln kan ses som en uppma-
ning att väcka fler till kampen mot rasism. 

– Genom scenkonst kan människor mötas 
och förstå varandra. Vi ser vad som händer 
globalt och lokalt vid missförstånd, vi lever 
i komplicerade tider. Woza Albert!  visar att 
du med väldigt lite kan göra en skillnad och 
föra samman människor. 

Pjäsen improviserades fram i slutet av 
1970-talet av skådespelarna Percy Mtwa och 
Mbongeni Ngema och spelades i kåkstäder, 
kyrkor och på gatan. 

– Det händer att jag får höra att det jag gör 
är modigt, men nej, det är en lyx. Det är ett 
privilegium att göra det jag gör. När jag job-
bat klart i dag så går jag ut härifrån och hem. 
Under de förhållande som Woza Albert! 
gjordes var det inte så. Där gick människor 
ut och kom aldrig tillbaka. Det ska vi komma 
ihåg. 

 JUST NU ÄR ’WOZA 
ALBERT!’ DEN ENDA 
AFRIKANSKT BASE-
RADE PJÄSEN 
UNDER HELA 2019.

JOSETTE BUSHELL-MINGO FÖDD: 1964 i London. YRKE: Regissör och skådespelare. Konstnärlig arkitekt för The National Black Theatre of Sweden. 
GJORT I URVAL: Arbetat för The Royal Shakespeare Company och varit konstnärlig ledare för Tyst Teater i Stockholm, turnerat med enmansföreställningen Nina – A 
story about me and Nina Simone. AKTUELL: Regisserar teaterföreställningen Woza Albert! som har premiär 9 december på Kulturhuset Stadsteatern Vällingby.
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STADENS 

BAKTERIER

Nu ska bakterierna i Stockholm kartläggas under fem år – först 
topsar forskarna rulltrappor och ytor i tunnelbanan. Många stockhol-
mare funderar nämligen över hur rent det är på bussar och tunnelba-
nor, om det är bättre att hålla högt upp på stången i tunnelbanan än 
mitt på för att slippa smuts och bakterier. Nästa topsning – SL-korten. 
TEXT GERD ERIKSSON ILLUSTRATION ANNE-LI KARLSSON
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Enligt forskarna på 
Stockholms universitet, 
som under fem år ska 
kartlägga bakterierna i 
tunnelbanan, är stockhol-
marna – två år före coro-
napandemin – märkbart 
oroliga för bakterier och 
smittspridning i tunnel-
banan. Och kanske ger 
deras forskning svar på 
frågan om det är bättre 
att hålla högt upp eller 
långt ner på ledstången.
(#245, januari 2018)
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Just nu pågår ett femårigt projekt 
med att kartlägga bakterierna i 
Stockholm. Något som aldrig gjorts 
tidigare. Forskare från Stockholms 

universitet har med hjälp av studenter och 
volontärer topsat rulltrappor och utsatta 
ytor på 100 tunnelbanestationer. 

– Bästa sättet att mäta bakterierna i en 
storstad är att göra det i tunnelbanan där 
människor möts. Och faktum är att ju fler 
varianter av bakterier vi har runt omkring 
oss, desto bättre är det för oss människor, 
säger forskaren Klas Udekwu vid institutio-
nen för molekylär biovetenskap. 

I en storstad som Stockholm finns en rad 
olika bakterier. 

Och trots att analysen av kartläggningen 
inte är klar än tror Klas Udekwu att den 
kommer att visa skillnader mellan bakte-
rierna på stationen Fridhemsplan, som är 
en knutpunkt, och stationen Bandhagen 
som ligger en bit utanför stan. 

– Och på de stationer som ligger ytterst i 
tunnelbanesystemet kommer vi säkert att 
hitta bakterier med inslag från landsbygd 
och jordbruk. Kanske hittar vi också mer 
sjukhusrelaterade bakterier nära våra sjuk-
hus.

Ett stort antal människor som åker kollek-
tivt i en stad lämnar avtryck och ger också 
en bra variation av bakterier. Och Klas 
Udekwu säger att vi behöver samsas med 
bakterierna eftersom det finns tydliga bevis 
på att de gynnar vår evolution.

– När det gjorts försök på möss i sterila 
miljöer utan bakterier i mag- och tarm-
floran så har varken deras hjärna eller 
immunförsvar utvecklats. Vi människor 
skulle helt enkelt bli lite dumma i huvudet 
utan bakterierna.
Är det större risk att bli smittad i tunnelbanan 

när nån nyser en rakt i ansiktet än om man 

slickar på ledstången?

– I princip är det faktiskt så. Men med-
passagerarna kanske tycker att det är äck-
ligt att ta i ledstången efter det, säger Klas 
Udekwu.

Han säger att vi har ökat vår hygienmed-
vetenhet succesivt under 200 år, men att vi i 
dag försöker överträffa oss själva i hur rena 
vi vill vara. Det gör att vi tar bort en del av 
immunförsvaret.

Forskningen som Klas Udekwu och hans 
kollegor är i full färd med kommer att visa 
vilken sorts bakterier som finns i Stock-
holm. Den kommer också visa på vilka sta-

tioner och ytor i tunnelbanan där det finns 
flest bakterier och hur de skiftar beroende 
på tidpunkt och årstid. 

– Nästa omgång vill vi gärna topsa SL-
korten. Där tror jag att vi nog hittar den 
allra högsta variationen av bakterier, säger 
Klas Udekwu.
Handsprit i vintertid – ska man sprita hän-

derna?

– Nej, det är en dålig idé om du inte job-
bar inom sjukvården med smittsamma sjuk-
domar. Spriten torkar ut huden och hud ska 
vara elastisk. Blir den torr blir det sprickor 
och där kan det leta sig in sjukdomsfram-

kallande bakterier.
STOCKHOLMS KOLLEKTIVTRAFIK transporterar 

upp emot 800 000 människor varje dygn, 
320 000 av dem via Keolis bussar i stan. Bus-
sarna städas varje dag och så är det storstäd-
ning av dem var 40:e dag. 

Då torkas ledstänger, putsas fönster, 
dammsugs säten och behövs det så ångtvät-
tas sätena också. 
Hur är det med de där stropparna i taket, 

torkas de?

– Javisst, de våttorkas också.  Och strop-
parna är räfflade för att det ska bli ett bra 
grepp när man håller i dem, säger Michael 

Svensson på Keolis.
Om ett tyg på ett säte är solkigt eller tra-

sigt så byts det ut. 
Ofta byts hela sätet eftersom bussen inte 

kan stå still i väntan på att det nya tyget ska 
tvättas och sättas dit.  Och Michael Svens-
son säger att Stockholms bussar, till skill-
nad från bussar i många andra storstäder, 
har vadderade säten och inte plaststolar. 

Det är för att ge resenärerna en bättre 
komfort, men det blir förstås lite mer arbete 
med att hålla dem rena. Skulle någon krä-
kas eller kissa på ett säte tas bussen till 
depån direkt för städning.
Vilken busslinje i Stockholm har störst 

belastning på ett dygn?

– Det är fyrans buss mellan Radiohuset 
och Gullmarsplan. Den transporterar 60 
000 passagerare per dag, säger Michael 
Svensson. 

STADENS BAKTERIER

VI MÄNNISKOR SKULLE HELT ENKELT 
BLI LITE DUMMA I HUVUDET UTAN 
BAKTERIERNA. Klas Udekwu
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– Det är fyrans buss mellan Radiohuset 
och Gullmarsplan. Den transporterar 60 
000 passagerare per dag, säger Michael 
Svensson. 

I TUNNELBANAN SKA alla vagnar som varit ute 
i trafik städas. 

Merparten av städningen sker på natten 
mellan 18 och 03, och görs på någon av de 
fyra depåerna i Högdalen, Rissne, Välling-
by eller Nyboda. Äppelskruttar, bananskal, 
tidningar, påsar och annat kastat skräp 
plockas först upp från golvet, som sedan 
våtmoppas. 

– Det tar tre rutinerade städare 15 minu-
ter att städa en tunnelbanevagn, säger Jonas 
Lundblad, gruppchef på MTR i Rissne-
depån där de tar hand om tunnelbanevag-
narna från den blå linjen. 

Med jämna intervaller har de finstäd – 
det vill säga rejäl rengöring. Då är det tvätt 
av väggar, tak, golv, fönster och ledstänger. 
Och så poleras golvet med en skyddsfilm 
för att bli fint och för att stå emot smuts 
bättre. 

– Och ser vi att stängerna är för repiga så 
tar vi in dem och lackar dem, säger Jonas 
Lundblad. 
Hur tvättar man sätena?

– De tvättar vi oftast på plats med ång-
tvätt. Och skulle nån under den vanliga 
städningen se att ett överdrag är smutsigt 
eller trasigt så byts det ut, de är lätta att ta 
av – som ett örngott.  

17

FAKTA

Varje timme avger en människa över 40 
miljoner bakterier från händerna, munnen, 
håret och andra kroppsdelar. Och 99 procent 
av de bakterier vi får kontakt med varje dag 
liknar de vi redan har på oss och påverkar 
inte vår hälsa.

Källa: Stockholms Universitet.
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– Ja… då var jag 31 år. Min son var 
fem år då. Jag försöker komma ihåg 
var jag bodde nånstans då. Det måste 
ha varit i Gimo, eller i Östhammar? Ja, 
i Östhammar var det. Eller? Jag måste 
tänka… men fan, det är ju samma år 
morsan dog, då bodde jag i Gimo och 
jobbade inom äldreomsorgen. 
När började du sälja tidningen?

– Det måste varit 2003 eller 2004. 
Vi satt nånstans, då var det nån som 
sa: ”Varför börjar du inte sälja Situa-
tion Sthlm?”. Jag visste inte vad det 
var. Det tog sex-sju månader efter 
som jag ramlade in och kollade läget. 

JOACHIM SÄBOM

50

VI ÄR DÅ, NU OCH SEN

OCH VI SES SNART IGEN!

Det sägs att rötterna blir starka när det blåser hårt.  
Att köpa stödplåtar är ett bra sätt att stötta klubben för  
den som vill och har möjlighet. Swisha 1231556471, 

använd Swish-ikonen här intill eller gå in på  
hammarbyfotboll.se.

Tillsammans är vi Hammarby.

SÄLJARNA 
Vad gjorde du för 25 år sedan?

– Ja, vad gjorde jag då… jag fyllde 
40 året innan. Jag var gift då och 
bodde i Småland, antingen i Brodda-
torp i Ramkvilla eller på väg att flytta 
tillbaka till Landsbro där jag varit 
fosterbarn. Eller bodde jag i Råslätt 
då..? Jag minns inte så noga… jag 
var sjukpensionär, min son var åtta år.
Hur fick du reda på att Situation 
Sthlm fanns.

– När jag bodde i Midsommar-
kransen på ett boende där, jag satt 
och bommade i Gamla stan då. Då 
låg redaktionen på Döbelnsgatan, 
tror jag började 2002. 

– Då jobbade jag som biografma-
skinist på Victoria, relativt nybliven 
pappa var jag också, min son föddes 
i november året innan.

– Jag pluggade på Komvux på 
dagarna och jobbade på Victoria på 
kvällarna, läste in engelska, svenska 
och matte i första hand. Eller om jag 
läste på universitetet då…
Kände du till tidningen då?

– Ja. Jag brukade köpa den av 
en tjej som stod på Medis på väg till 
jobbet. Jag var så förtjust i den där 
seriestripen Niel, jag tyckte den var 
jävligt kul.

Då blev jag pappa precis och bodde i 
en etagevåning på Söder med öppen 
spis och jättevacker fru. Och hade ett 
vaktbolag, hade hand om entréer och 
dörren och arrenderade garderober.  

– Jag höll på med dörrvakteri och 
garderober i 20 år.

– Sen blev det skilsmässa, jag 
lämnade lägenheten och tänkte att 
”det ordnars sig alltid, jag har garde-
roberna”. Sen gick tiden, mina pengar 
var slut, jag bodde i ett tält i Tanto. Då 
var det en säljare som tog med mig 
till redaktionen. Vi delade på att sälja 
vid Prisextra vid Norra station.

NILS-OTTO NYGREN KJELL JOHANSSON

– Jag hade fått mitt barn och det var 
en massa problem med det, en massa 
myndighetsproblem och såna grejer. 
Jag tror jag bodde i en husvagn nere 
vid Ulvsunda då, vid bron vid macken, 
på andra sidan. Bodde med en 
snubbe där den sommaren. Det var 
i alla fall tak över huvet. Men det var 
mycket som var jobbigt för mig då.
När började du sälja tidningen?

– Några år senare. Redaktionen 
låg på Döbelnsgatan då. Vi var tre 
som började samtidigt, eller de 
kanske började lite innan mig, men vi 
höll ihop. De är döda i dag.

ANETTE WAHLSTRÖM JAN WALLIN MATS ANDERSSON

– Då gifte jag mig med min fru. Vi 
hade alla papper klara men hon 
hade LVM på sig så hon torskade 
hela tiden så vi inte kunde gifta oss. 
Då fritog jag henne från ett LVM-
hem med en stulen bil. 

– Jag kan inte köra bil så jag var 
tvungen att anställa en som körde. Vi 
letade bil hela natten, tills vi hittade 
en i närheten av Odenplan.

– Hon skulle möta oss vid kyrkan, 
men det var kyrkor överallt. Vi var på 
väg att ge upp när hon kom gående. 
Så hon var på rymmen när vi gifte 
oss i Bullkyrkan i Gamla stan.

ROGER WEIJMAR

– Då var jag gruppledare på Delicato, 
på tårtbandet, för 25 personer. Jag 
jobbade där från 1993-1997. Då 
bodde jag i Visättra i Huddinge. Sen 
spårade det ur.

– Jag trivdes skitbra. Kanonjobb. 
Jag var mittemellan produktionsche-
fen och golvet. 
När började du sälja tidningen?

– År 2000. Jag visste att den 
fanns, men det var Åke – som sålde 
tidningen i Centralgången då – som 
tyckte att jag skulle börja sälja. Jag 
gick ju runt där och samlade burkar 
och flaskor då. Så då klev jag på.

ANN MALMBERG

– Då var jag barnledig, jag fick mitt 
fjärde barn i september året innan. 
Jag bodde i Sundbyberg, på samma 
gata där jag bor nu igen. Jag bodde 
själv med barnen. Sen hände det 
saker efterhand som gjorde att jag 
blev av med den lägenheten. 
Vad hade du gjort innan?

– Det sista jobbet innan var på 
nån personalrestaurang, tror jag – 
plocka disk, diska, lite allt-i-allo.
När började du sälja tidningen?

– Jag kommer inte ihåg exakt. 
Men redaktionen låg på Döbelnsga-
tan då.
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