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Berörings-
skräck!

Har du liksom jag 
funderat på vad det 
krävs av bevisning 
för en fällande dom? 
Vi talar ju inte om 
indicier. Vi talar om 
fakta, omfattande 
teknisk bevisning 
och offer nog för att 
använda beteckningen 
massdöd. 
     Producentansvaret 
är minimerat. Någon 
innehållsförteckning krävs 
inte, allra minst någon form 
av giftvarning. Lidandet är 
så pass omfattande att varje 
kristet hjärta, och andra hjärtan 
med, borde gå i gång som de 
goda samarier vi alla borde 
vara. Men i stort sett i alla 
politiska församlingar väljer de 
förtroendevalda prästens eller 
levitens roll.
     Om folkhälsomyndigheten 

gick ut och berättade att alkohol 
sätter ner immunförsvaret 
skulle den som dricker kanske 
tänka: Hmm! Idé att dra ner på 
alkoholen tills pandemin är över?
På myndighetens nyss 
reviderade hemsida om de 
frekventa fallolyckorna nämns 
inte alkoholens roll alls. 
Ändå är en betydande andel 
alkoholrelaterade. I andra 
grupper sjunker konsumtionen, 
bland äldre, som är de som faller, 
ökar den.
     När tre debattörer, Lisa 
Pelling, Anna Dahlberg och 
Stig-Björn Ljunggren i radions 
Gomorron världen analyserar 
våldet mot kvinnor efter fem 
mord säger de inte ett ord om 
alkoholens stora roll – stor i allt 
våld. 
     Många elever har svårt att 
hänga med i skolan, är stressade 
och mår dåligt. Var sjunde elev 
upplever att deras liv påverkas 

Per-Åke Andersson
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något eller mycket negativt av att 
en eller båda föräldrarna dricker 
och alltför mycket. En majoritet 
av lärarna är inte utbildade för 
detta.
     När jag som jag tidigare 
berättat ber kommunsekreteraren 
i Söderköping ta reda på när 
kommunfullmäktige senast hade 
en diskussion om alkohol, en 
tung kostnad i alla kommuners 
ekonomi, svarar han: Alkohol 
har inte fullmäktige diskuterat 
på länge. I kommunfullmäktige 
i Finspång har jag själv lyft 
frågan om barn i familjer med 
alkoholproblem minst fem 
gånger. Resultat: Ingen debatt. 
Ingen åtgärd. Cynism? Nej, 
snarare förnekelse.
     Minst 1 000 dödsfall om året 
i cancer är alkoholrelaterade, ca 
10 procent av bröstcancerfallen. 
Region Östergötlands allmänna 
information till medborgarna 
att alkohol även vid måttlig 

konsumtion ökar risken för att 
utveckla cancer, eftersom den är 
en klass 1 carcinogen (högsta), är 
…. just, obefintlig.
      Som jag skrev inledningsvis, 
bevisningen är överväldigande. 
Alkoholen är inte ett hot mot 
folkhälsan, den skadar redan 
folkhälsan allvarligt. Den är 
en våldsam, tragisk, smärtsam, 
otrygghetsskapande, dödlig 
verklighet! Och ändå undviker 
”prästerna” (politikerna) och 
”leviterna” (tjänstemännen) att se 
och agera.
     UTMANINGEN: Hur 
botar vi beslutsfattares 
beröringsskräck? Hur 
får vi i gång dialogen? 
Hur får vi till ett samtal 
om alkoholen? Hur får 
vi beslutsfattarna att 
älska medborgarna 
mer än makten?
 Per-Åke Andersson, 
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Den femte maj fick 
representanter för ett 
flertal organisationer 
inom SLAN (Sveriges 
Landsråd för Alkohol- 
och Narkotikafrågor) 
möjlighet att digitalt 
träffa utredaren 
Elisabeth Nilsson 
som ansvarar för 
utredningen avseende 
Gårdsförsäljning. 
Utöver Drogfri Uppväxt 
deltog IOGT-NTO, 
Länsnykterhetsförbundet 
Västra Götaland, Sveriges 
Blåbandsförbund, MHF, Junis, 
Ungdomens Nykterhetsförbund, 
Sveriges Blåbandsungdom, 
Anhöriga mot droger, 
Brukarrådet för missbruksfrågor 
i Västra Götaland, Västerbottens 
Länsnykterhetsförbund, 
Södermanlands 
Länsnykterhetsförbund, 
Stockholms 
Länsnykterhetsförbund 
och Jönköpings Läns 
Nykterhetsförbund. 
     Håkan Eriksson fördelade 
ordet mellan organisationerna, 

som i turordning fick lägga 
fram sina synpunkter och 
argument mot införandet av 
gårdsförsäljning av alkohol. 
Många olika perspektiv 
lyftes fram, bland annat 
samhällseffekter i stort, 
ekonomiska konsekvenser, 
effekter på langning, 
trafiksäkerhet, vård, kriminalitet 
och kommunernas möjlighet 
till kontroll. Även effekter för 
fosterutveckling, barn, unga, 
vuxna, äldre och anhöriga lyftes 
fram. 
     Avslutningsvis berättade 
Elisabeth Nilsson om 
utredningsuppdraget och lyfte att 
en förutsättning för uppdraget 
är att Systembolagets monopol 
säkras. Hon lät positiv till att 
detta skulle vara möjligt, vilket vi 
ställde oss mycket frågande till.      
     Tyvärr fanns inte tid för 
vidare diskussion. På det stora 
hela gav nog mötet oss fler frågor 
än svar, men förhoppningsvis 
kommer våra synpunkter att 
beaktas i utredningen. 

                 

Möte med utredaren

Sara Hagelin,
förbundssekreterare och nyvald 

ordförande i Stockholms Läns 
Nykterhetsförbund.
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“Definitionen av 
galenskap är att göra 
samma sak igen och 
igen och förvänta sig 
andra resultat ” sägs 
Albert Einstein ha 
sagt. Nu utreds frågan 
om gårdsförsäljning 
av alkohol för tredje 
gången, trots att 
de två tidigare 
utredningarna fastslagit 
att gårdsförsäljning  inte 
är förenlig med Sveriges 
detaljhandelsmonopol. 
     Det är alltså, enligt tidigare 
utredningar, inte möjligt att 
införa gårdsförsäljning av 
alkohol och samtidigt ha kvar 
Systembolaget; vi kan inte både 
ha och inte ha ett monopol. 
Anledningen till detta bygger 
på EU:s lagstiftning. Tillåter vi 
svenska företag att konkurrera 
måste vi dessutom släppa in 

den europeiska marknaden. 
Detta skulle vara negativt 
både för folkhälsan och för 
de mikrobryggerier som 
gårdsförsäljningsförespråkarna 
säger sig värna om. 
     Denna tredje utredning 
sker efter en överenskommelse 
mellan regeringen, 
Centerpartiet och Liberalerna. 
Utredningsuppdraget går ut på 
att utreda ”om gårdsförsäljning 
av alkoholhaltiga drycker kan 
införas och hur det i så fall 
ska kunna införas.” skriver 
Socialdepartementet i ett 
pressmeddelande. De skriver 
vidare: ”En förutsättning för 
uppdraget är att Systembolagets 
monopol säkras”. Vad syftet med 
en tredje utredning är, när de två 

Gårds-
försälj-
ningens 
baksida

Sara Hagelin
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tidigare konstaterat att detta inte 
är möjligt, verkar vi få fortsätta 
undra. Vi får se hur det går den här 
gången.
     Vilka effekter skulle 
gårdsförsäljning av alkohol, 
och därigenom en ökad 
totalkonsumtion, få för barn och 
unga? 
     Tre styrmedel påverkar 
totalkonsumtionen starkt: 
tillgänglighet, pris och 
marknadsföring. Ökar 
konsumtionen så ökar också 
alkoholens skadeverkningar i 
samhället. Redan idag orsakar 
alkoholen mycket stora problem 
för många. 
     Fyra till åtta procent av Sveriges 
barn har minst en förälder som 
behövt vård föralkoholmissbruk. 
Drygt 20% av alla barn i Sverigehar 
någon gång under uppväxten 
haft minst en förälder med 
alkoholproblem: Det motsvarar sex 
barn i varje skolklass om 30, i snitt.
     Redan innan barnen föds kan 
alkohol skada dem. Idag drabbas 
c:a 1000 barn i Sverige per år 
av skador kopplade till moderns 
alkoholkonsumtion, till exempel 
hjärnskador och olika typer av 
kognitiva problem. Risken för 
både missfall och skador ökar 
ju mer modern dricker, men all 
alkoholkonsumtion innebär en 

riskökning. I en studie av över 
600 000 födslar konstaterades 
att risken att få ett dödfött 
barn ökade med 40 procent 
om modern överhuvudtaget 
druckit alkohol under 
graviditeten, jämfört med 
dem som inte druckit alls. 
Fostret kan påverkas av 
modernas konsumtion under 
hela graviditeten. Något 
riskfritt alkoholintag under 
graviditeten finns inte.
      Även faderns 
alkoholkonsumtion innan 
befruktning kan påverka 
fostret negativt, bland 
annat genom förändringar 
i spermiernas arvsmassa. 
Faderns drickande medför 
också en ökad risk både för 
missfall och för ett stort antal 
komplikationer, till exempel 
medfödda hjärtfel. 
      Passivt drickande och 
andrahandsskador påverkar 
barnen och andra runt 
omkring. Drygt 300 000 
svenskar är alkoholberoende 
idag. Att växa upp med en 
förälder som har ett riskbruk 
eller missbruk påverkar i 
storutsträckning barnets 
trygghet och utveckling. 
Det ger också ökad risk för 
eget framtida missbruk och 
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psykiska problem. Vikten av 
begränsad tillgång är därför 
mycket stor. Många barn är 
lyckliga när det är högtider 
och de är lediga från skolan. 
Andra barn önskar att skolan 
skulle hålla öppet mer, så att de 
inte behövde vara hemma. För 
dessa barn är den begränsade 
tillgängligheten oerhört viktig. 
Det kan vara så betydelsefullt 
för ett barn att det är stängt så 
att föräldrarna inte kan få tag på 
mer. 
     Sambandet mellan alkohol 
och våld är starkt. I över 30% av 
fallen av våld i nära relationer är 
alkohol inblandat. Både fysiskt 
och psykiskt våld ökar med 
alkoholkonsumtionen. 62% av 
gärningsmännen vid misshandel 
och 55% av gärningsmännen vid 
sexualbrott är alkoholpåverkade 
Otryggheten ökar alltså, både för 
barnen och alla oss andra.
     Ungdomar är särskilt utsatta 
om tillgängligheten ökar. 
Tidigt bruk ökar risken för eget 
missbruk och en mängd olika 
sjukdomar senare i livet. Alkohol 
har också större negativ påverkan 
på kognitiva förmågor hos unga. 
Undersökningar har visat att 
livsmedelsbutiker kontrollerar 
legitimation i betydligt lägre 
utsträckning än Systembolaget 

gör. Om försäljning sker på fler 
ställen och medvinstintresse, 
är risken stor att kontrollen 
inte håller måtten. Då blir det 
lättare för minderåriga både 
att själva köpa alkohol och att 
få tag på det genom langning. 
Langningen är något vi i Sverige 
arbetat hårt för att minska och 
arbetet har fått goda resultat. 
Det är ett arbete vi bör fortsätta, 
i stället för att underlätta för 
langare. Alkoholkonsumtionen 
blandunga har sjunkit under 
2000-talet. Denna nedåtgående 
trend bör vi kämpa för att 
behålla.
     Vilka effekter skulle då 
införande av gårdsförsäljning av 
alkohol ha för barn och unga? 
Kortsagt är det så här: Ökar 
konsumtionen så far fler barn 
illa. Målet måste vara att inget 
barn ska fara illa. Varje barn som 
far illa är ett barn för mycket.     
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Vår utsände 
reporter Håkan 
Paulsson besökte 
Nykterhetsvännernas 
Studenthem Tempus 
i Bromma, tog några 
bilder och intervjuade 
sporadiskt en del 
studenter. 
     Alla var mycket nöjda 
med boendet. Eftersom ingen 
alkohol får förekomma på 
hemmet är studieron mycket 
god och pluggandet ger snabba 
resultat. Alkoholförbudet verkar 
efterlevas väl av de flesta men 
någon av de intervjuade hade 
sett enstaka boende komma med 
en vinflaska. Uppskattat var 
också läget av studenthemmet 
som är nära tunnelbanan och 
med fina strövområden för både 
avkoppling och motion. 
     De flesta av de tillfrågade 
uppgav att de själva avstod från 
alkohol. En av de intervjuade är 
Andrea Abrahamsson, bilden, 
som just är klar med sina studier 

i statskunskap. Hon är själv 
nykterist och är glad och tacksam 
för åren på detta fina boende.
 Håkan Paulsson

Är det aktuellt att 
studera i Stockholm?
Vill du bo i ett lugnt område 
i utkanten av ett villaområde 
i Bromma, strax intill 
T-banestationen Åkeshov? Då är 
Studenthemmet Tempus rätta 
stället!

Tempus i
Bromma
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     Studenthemmet Tempus 
erbjuder bostäder i en nykter 
miljö till studerande på 
eftergymnasial utbildning. 
För att skapa den allra bästa 
studiemiljön är det inte tillåtet 
att dricka alkohol eller använda 
andra droger på Tempus. 
Studenthemmet har totalt 369 
lägenheter med fyra olika typer 
av lägenheter. Lägenhetstyperna 
enkelrum med del i korridor eller 
pentry, 2-rumslägenheter och 
3-rumslägenheter finns och är 

fördelade på fem hus.  
     I anslutning till 
studenthemmet finns 
konferenslokaler.
     På studenthemmets hemsida, 
studenthemmettempus.se, 
finns möjlighet att ställa sig 
i bostadskön och ta del av 
boinformation. Studenthemmet 
Tempus ägs av Stiftelsen 
Nykterhetsvännernas 
Studenthem i Stockholm och 
Drogfri Uppväxt är en av 
huvudmännen.
             Agneta Fernström

Nykterhetsvännernas
Studenthem
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Vårbyskolan ligger 
bara ett stenkast från 
tunnelbanestationen 
i en av Stockholms 
södra förorter. Det 
är en 4-9-skola med 
knappt 300 elever. 
De flesta eleverna 
är tvåspråkiga, även 
om det stora flertalet 
är födda i Sverige. 
Lärargruppen på skolan är 
blandad och består av ett gäng 
som arbetat väldigt länge 
på skolan och ett gäng unga 
nyexade. Alla är engagerade och 
drivna och vill göra skillnad. Att 
flera av dem också behärskar 
turkiska, spanska, arabiska eller 
t ex serbiska är förstås också ett 
plus när man snabbt behöver tala 
med en förälder. 
     Där arbetar jag i en klass 
som tar emot elever med 
sociala, kognitiva eller fysiska 
skolsvårigheter och som 
behöver få vara i ett mindre 
sammanhang. Vi är fyra 

pedagoger i klassen och jag 
har huvudansvaret för sju av 
eleverna. Ofta har eleverna flera 
diagnoser som gör att de inte 
klarar av tempot i en vanlig klass. 
Vanligaste diagnoserna är autism 
och tal- och språkstörning.
      Tidigt på våren 2020 kom 
covid till Sverige och Vårby 
gård. Oron var stor bland både 
föräldrar och pedagoger. Under 
ett par månader hade vi ungefär 
hälften av både lärare och elever 
hemma. En del av föräldrarna 
höll sina barn hemma pga oron 
och vi själva stannade hemma 
om vi kunde känna minsta lilla 
symtom. Trots det var var vi 
många som blev sjuka i covid. 
Några behövde sjukhusvård, 
men själv klarade jag mig lindrigt 
undan. 
     Vi fick också hantera att 
elever förlorade sina närstående. 
Många förorter har drabbats 
hårt, då många vuxna saknar 
möjlighet att arbeta på distans 
och man är beroende av att åka 
kommunalt till sina arbeten. 
Dessutom är trångboddheten 

Karin Öberg:
Att jobba som lärare 
under en  pandemi
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ett faktum, fem personer i en 
tvårummare är inte ovanligt.
     I skolan hankade vi oss fram 
så gott vi kunde. Elevgrupper 
slogs ihop och fick klara sig med 
den personal som var på plats. 
Vet att både kuratorn och SYV-
en fick hoppa in och ”undervisa”, 
då vi inte fick ta in vikarier. 
Många lärare blev stressade över 
att inte hinna med alla moment, 
att inte kunna bedöma elevernas 
kunskapsutveckling kontinuerligt 
pga den höga frånvaron .Som tur 
var har vi en förstående rektor 
som sa: Sänk kraven på er själva! 
Det pågår en pandemi och ni 
kan bara göra så gott det går, 

under rådande omständigheter. 
Då kändes det lite lättare. Vi 
tränade på att undervisa via 
digitala verktyg fick lära oss 
skillnaden mellan fjärr- och 
distansundervisning. 
     Vid fjärrundervisning 
sitter eleverna vid datorn i 
realtid, medan eleverna kan 
arbeta mera självständigt vid 
distansundervisning. Det var tal 
om att elevernas undervisningstid 
inte skulle räknas till 100% 
vid distansundervisning och 
att vi lärare skulle behöva 
arbeta i sommarskola för att 
eleverna skulle få sin lagstadgade 
undervisningstid, men det hela 
löste sig, som tur var. 
     De äldsta eleverna bedömdes 
klara distansundervisning, så 
det var ganska lugnt och tyst 
i skolan. Elever som behövde 
extra stöd fick dock komma till 
skolan hela tiden. Vi justerade 
mattiderna för att minska på 
trängseln, hade digitalt luciatåg 
samt skolavslutning i våra 
klassrum. 
     Under detta läsår har vi lärare 
fått möjlighet att delta digitalt på 
möten och en del av oss har haft 
digitala utvecklingssamtal. Vi 
har också minskat på didaktiska 
skolutvecklingsprojekt och vi 
har haft möjlighet att få göra vår 
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planerinstid på hemmaplan, i 
stället för att sitta kvar på skolan. 
De som åker kommunalt har 
uppskattat att slippa pendla i 
rusningstrafik.
     Under andra och tredje 
vågen hade vi en del corona-
utbrott bland personalen. 
Andra skolor har stängt klasser 
eller avdelningar vid liknande 
utbrott, men då vi tillhör ett 
socio-ekonomiskt utsatt område, 
så har huvudmannen valt att 
hålla verksamheten öppen hela 
tiden hos oss. Märkligt nog har 
våra elever kommit till skolan 
i år, till skillnad från i våras 
då de hölls hemma av sina 
föräldrar. Vi fortsätter dock med 
distansundervisningen. 
     I min kommun får åk 
9 gå i skolan på heltid, då 
de är så beroende av bra 
avgångsbetyg för att komma 
in på den gymnasielinje som 
de önskar. Årskurs 7 och 8 
kommer varannan vecka och får 
distansundervisning varannan 
vecka. Det fungerar bra. 
     Vi andra kämpar på i skolan 
och tjatar om handtvätt flera 
gånger om dagen. Det är dock 
omöjligt att få eleverna att hålla 
distans till varandra. Barn är 
ändå barn. 
     Det som varit tråkigast under 

dessa tre terminer har varit att 
vi inte fått göra några utflykter 
eller studiebesök annat än det 
som finns på promenadavstånd. 
Att åka buss eller tunnelbana 
har förstås inte varit att tänka 
på pg a smittorisken. Simskolan 
för eleverna har varit inställd 
och vi har inte heller tagit 
emot några externa besök 
som vi tidigare gjort, som t 
ex teater eller studiedag med 
räddningstjänsten. 
     Det har varit en annorlunda 
tid i skolan den senaste tiden. 
Vi hoppas på att vårens och 
sommarens vaccineringar ska 
innebära början på slutet av detta 
elände. Både eleverna och jag ser 
fram emot utflykter med skolan 
och förstås att få resa utomlands 
igen!
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Människan har alltid 
namngivit sina barn. 
I vissa kulturer 
namnger man även 
djur så som hundar, 
katter, hästar och kor. 
Men systemet för hur 
vi gör varierar i olika 
kulturer och länder 
men även över tid.
Det är praktiskt med namn, man 
vet vem man är och vilka talar om. 
Namnet ger oss också en identitet. 
Vi får ofta i vardagen använda 
oss av både vårt eget namn men 
också andras namn. Redan i skolan 
används vårt namn flitigt. Det kan 
vara upprop, jag skriver mitt namn 
på uppgifter, böcker mm. Vi får 
post med vårt namn på osv. Men 
i Sverige är personnumret nästan 
viktigare än namnet. 
Går vi ett antal hundra år tillbaka i 
tiden i Sverige så hade de flesta bara 
förnamn. När det blev många Per i 
byn fick man förtydliga vilken Per 
man menade. Då sa man att det var 
Per, Eriks son som jag mötte i går 
eller jag såg Per, Johans son idag. Ur 
detta blev det sedan Per Eriksson 
och Per Johansson. Vi började nu 
tala om förnam och efternamn. 
Men man kunde också få namn 
efter orter eller hur man såg ut. 
Knektnamn och soldatnamn byggde 
ofta på hur personen var eller såg ut. 

Knektar och soldater kunde då heta 
t ex Stor, Stark, Mörk, Rask, Snäll 
och Lustig. 

Sverige hade vi patronymikon 
ungefär fram till sekelskiftet 1900 
men det försvann i lag så sent som 
1966. Patronymikon innebär att 
barn får faderns förnamn som 
efternamn, det vill säga Johan 
Perssons son Erik heter Erik 
Johansson och inte Erik Persson. 
Döttrarna fick samma namn 
men med tillägget dotter. Johan 
Perssons dotter Anna fick därför 
heta Anna Johansdotter. Detta lever 
fortfarande kvar på Island. Där 
får barnen pappas förnamn med 
tillägget son eller dottir. När jag 
arbetade med modersmålslärarna 
hade vi en lärare från Island som 
hette Solrunn Kristijansdottir. Hon 
sa alltid jag heter Solrunn men jag 
är Kristiansdottir. Vilket ju är en 
väsentlig skillnad. 

Det var också vanligt att barn fick 
samma förnamn som mor- och 

Det praktiska med namn!

Forts nästa sida!
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farföräldrar och det kan därför 
finnas många som heter Erik 
Persson och Per Eriksson i en släkt. 
I min släkt dyker namnen Josefina 
och Emil upp i flera generationer. 
Min mormors mor född 1860 hette 
Ebba Josefina, min mormor född 
1898 Elsa Josefina och min mamma 
född 1917 Margot Josefina. Men 
jag fick inte namnet Josefina. Min 
mamma tyckte det lät så gammalt. 
Jag fick dock tre förnamn Siw 
Lilian Agneta. Men vår dotter heter 
Henrietta Monika Josefina. Vår son 
Eriks dotter heter Filippa Elisabeth 

Josefina. Ett barnbarns barn heter 
Tilde Josefina. Min bror heter 
Jan Emil Leander. Min mammas 
morfar hette Emil Adolf och vår 
morfar hette Ernst Leander. Min 
brors äldste son heter Joakim Emil. 
En kuriosa är att min mormors 
farfar född 1839 hette Carl Johan 
Renhorn, hans hustru hette Greta 
Sofia Andersdotter. Vad namnet 
Renhorn kommer ifrån vet jag inte 
kanske handlade han med renhorn! 
Någon gång i mitten på 1800-talet.              
         /Siw Hallbert

Att göra 
           entré …
... på ett sätt som fångar och griper 
tag är viktigt! Det gjorde verkligen     

     Hon kom som en frisk fläkt 
från sagolandet Indien till oss i 
Sverige och våra verksamheter i 
nykterhetsrörelsen – kanske mest i 
SLN.
     Det hela började med en 
resa till Indien som ett trettiotal 
Indienintresserade svenskar 
från SLN, NBV och Ansvar 
under ledning av Lars Spjuth 
gjorde sommaren 1978. Vi 
fick träffa premiärministern, 
delstatsguvernörer och många 
fler av de ca 625 miljoner indier 

som då befolkade landet (i dag är 
de ca 1,4  miljarder!) och göra en 
massa intressanta upplevelser och 
iakttagelser.
     Det som för vår del kom att 
få en mer avgörande betydelse för 
framtiden var mötet med IOGT-
arna i Secunderabad/Hyderabad.  
Mr V K Ranganathan var ledaren 
och inspiratören. Hela familjen 
Ranganathan kom att stå oss nära 
och inte minst äldsta dottern 
Radhika.
     För att göra en lång historia 
kort: Mr Ranganathan framförde 
önskemål att vi skulle starta en 
skola i byn Pedda Amberpet 
utanför Hyderabad. 1980 blev 
det verklighet: SLN-Ansvar KG 
& Primary School. Vi bjöd in 
Radhika till oss i Sverige för att göra 
Indien känt och inte minst vårt 
biståndsprojekt. Så gjorde hon då 
sin entré en sommardag 1979, inte 



Drogfri uppväxt 2/2021 15

så långt innan sin 30-årsdag! 
     Radhika blev en mycket 
uppskattad och viktig del i såväl 
planeringen som införandet 
och driften av skolprojektet. 
Att lista ut hur man tänker på 
indiskt vis när det gäller allt från 
kontraktskrivning, anställnings- och 
lönesättningsfrågor till föräldrarnas 
medverkan i skolan är inte alltid så 
lätt, men expertisen fanns hos oss!
     Redan från början av sin 
Sverigevistelse reste hon runt i 
landet, fick mestadels bo hos oss 
Indienresenärer, som också ordnade 
med skolbesök där hon föreläste 
om indisk religion, historia, 
geografi, industri, skola och indiska 
levnadsförhållanden. Så småningom 
blev hon en uppskattad medverkare 
vid Operation Dagsverken för vårt 
skolprojekt.
     Hela hon utstrålade 
självförtroende, ödmjukhet och 
inspiration. Humorn liksom  
glädjen och stoltheten över att få 
dela med sig fanns alltid på plats.
Utan tvekan är skolprojektet 
i Indien det största och mest 
omfattande internationella 
projekt vi haft i SLN under dess 
100-åriga historia. Det har också 
satt Indien, behovet av bistånd och 

engagemang för vår nästa på kartan 
hos lärare, tusentals elever och 
nykterhetsvänner runt om i landet. 
På köpet har SLN också blivit 
marknadsfört på ett positivt sätt.
     Radhikas betydelse för projketet 
kan inte överskattas!
Skolprojektet avslutades 2003 när 
alla barn i byn Pedda Amberpet då 
hade funnit en plats i någon skola.
     Radhika fortsatte dock sitt 
internationella engagemang, 
anordnade resor till sitt hemland, 
medverkade i sin pingstförsamlings 
i Botkyrka missionsverksamhet i 
hennes hemtrakt i Indien och på 
senare år även ett engagemang i ett 
skolprojekt i Colombia.
     Och här i Sverige blev hon kvar 
resten av sin levnad till stor glädje 
för oss alla som hade förmånen 
att lära känna henne och hennes 
förmågor på så många olika plan. 
Hon var verkligen en medmänniska 
med socialt patos.
Hon hade ett levande engagemang 
inte minst för nykterhetsarbetet 
bland barn och unga.
     Hennes engagemang delade 
hon helt och fullt med sin Håkan 
och tillsammans har de verkat i 
och genom SLN – numera Drogfri 
Uppväxt – under alla år. 
Hur Radhika och Håkan Paulsson 
träffades, bildade familj (fyra 
underbara barn) utvecklades och 
verkade tillsammans är en saga i sig, 
men den skall inte berättas här och 
nu.  /Sven-Erik Lilja 
och Barbro Ryberg

Radhika, som 
vi minns henne. 
Hon avled i ja-
nuari efter  lång 
tids sjukdom.



16 Drogfri uppväxt 2/2021

För några veckor 
sedan reagerade en 
förälder i media på att 
elever i årskurs nio på 
en Boråsskola tryckt 
upp klasströjor inför 
avslutningen. På tröjorna 
fanns ett stort tryck av en 
vodkaflaska med texten 
”ABSOLUT” och namn på 
alla elever i klassen. 
Föräldern var upprörd över 
att skolan inte satte ner foten 
och sa nej till att låta eleverna 
trycka dessa tröjor medan skolan 
svarade med att man inte kan 
förbjuda eleverna till aktiviteter 
som ligger utanför skolans ram. 
Lite senare, den 28 april, fanns 
ett debattinlägg i Borås tidning, 
skrivet av två representanter 
för Moderata studenter. På 
ett ganska provocerande sätt 
argumenterade de för en friare 
alkoholpolitik, som bland annat 
skulle ge möjlighet till ”hämt-öl 
från pizzerian”, ”Tequila pop-up 
bar” och ”Ica basic rosé”. 
    När jag var gick i årskurs åtta 
var jag med några kompisar på 
ett disko anordnat av IOGT-

NTO. Inne i lokalen kunde man 
bli medlem och därmed få gratis 
inträde på flera diskon. Alla mina 
kompisar och jag registrerade 
oss. Vi gjorde det inte för att vi 
planerade att hålla oss nyktra. Vi 
gjorde det bara för att få gratis 
inträde. Vi hade inte det minsta 
dåligt samvete för det, snarare 
gjorde det oss lite fnissiga att veta 
att vi fick gå in gratis samtidigt 
som vi hittade olika sätt att få 
tillgång till alkohol innan eller 
under diskot. 
     När jag tänker tillbaka 
på detta minne skakar jag 
lite på huvudet men ler 
samtidigt ömsint åt mitt och 
mina kompisars oerfarna och 
aningslösa jag. För oss var inte 
nykterhet ett alternativ att ens 
överväga. Det ingick i ungdomen 
att upptäcka alkohol och vi 
förväntades också att göra det. 
En hel del föräldrar hade några 
pliktskyldiga samtal med sina 
barn om farorna men alla visste 
att det bara var en tidsfråga 
innan barnen gick igenom sina 
invigningsriter med alkoholen. 
Hur mycket man tålde kunde 

Anne Pihlo:

Krönika
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man bara utforska själv och 
gick det fel en helg kunde 
det gå bättre nästa. Det var 
häxblandningar och ibland en 
väldig mängd folköl i brist på 
annat men det var också en del 
vinflaskor som föräldrar då och 
då delade med sig av utan att 
vara alltför motvilliga. Det skulle 
ju ändå ske, förr eller senare. Ja, 
så kanske det är. Förr eller senare 
ska de flesta ungdomar göra sin 
alkoholdebut. Men ju senare som 
möjligt, desto bättre är det. Det 
finns ingenting positivt med att 
ungdomar ”lär sig dricka” när 
de är fjorton. De kommer inte 
bli bättre på att hantera alkohol 
för det. Ju fler år debuten kan 
fördröjas desto bättre. Varje 
år i den åldern är av betydelse 
för erfarenhet och mognad. 
Åtminstone för de flesta. De 
unga debattörerna från Moderata 
ungdomsförbundet verkar 

dessvärre vara utom all sans och 
räddning.  
     Utan att veta åldern på dessa 
herrar drar jag slutsatsen att de 
är relativt unga med tanke på att 
de tillhör Moderata studenter, 
och att deras argumentation 
till viss del kan skyllas på 
ungdomligt oförstånd. Precis 
som att mitt eget förstånd och 
konsekvenstänk kopplat till 
alkohol var kraftigt begränsat i 
den åldern. Men precis som jag 
och mina kompisar hade behövt 
vuxna förebilder med ett tydligt 
budskap om alkoholens negativa 
konsekvenser behöver ungdomar 
idag detsamma. Till min stora 
glädje fick representanterna från 
Moderata studenter svar på tal 
några dagar senare, från någon 
som reagerade på det uppenbart 
absurda i deras inlägg. Så det 
finns kanske hopp för framtiden 
i alla fall.    /Anne Pihlo
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Efter mer än 20 års 
arbete har nu 85-årige 
”kulturstofilen” Bo ”Boa” 
Axelsson i Borensberg, blivit 
klar med sitt allkonstverk och 
mästerverk, boken Boas åker. 
     Boa är en mästerlig fotograf, 
på nästan varje uppslag finns 
fantastiska foton som han tagit med 
sin Hasselbladare. Han är också 
en skicklig lyriker, en hejare på att 
återberätta historier och skrönor, 
sammanfatta historiska skeenden, 
förtälja om stort och smått. Även 
målningar Boa gjort finns med i 
boken. Ord och bild kompletterar 
varandra otroligt fint! Janne 
Berglund har här hjälpt till med 
fotobehandling och layout så att 
varje uppslag blir spännande. 
     Boas föräldrar slängde inte 
bort det som de hade ärvt, eller 
sånt som blivit gammalt och 
inaktuellt. Man lade undan och 
sparade sakerna, också de där 
små minnena av papper som hos 
andra hamnar i papperskorgen. 
Boa har hittat dem och här får 
de liv på nytt och gör att man 
kommer svunna tiders vardagliga 
förhållanden och människor helt 
nära. Även nykterhetsrörelsen har 
sin givna plats i boken, något som 
oftast saknas i annan litteratur med 
historiskt perspektiv.
     Boa utgår från sin familj, släkt 

och hembygd, men innehållet blir 
ändå allmängiltigt.        
     Upplevelserna och historierna, 
ofta dråpliga, ibland tragiska, är en 
del av allas vår historia, en historia 
vi tyvärr ofta glömt bort, men mår 
väl av att påminnas om! Här ges 
en unik möjlighet att blicka in i 
människors vardag och tankevärldar, 
alltifrån Edens lustgård fram till 
våra dagar.
     Boken som av någon har 
karaktäriserats som ”ett kulturellt 
underverk” är på drygt 300 sidor 
i stort format, vikt 1,6 kg, och 
kostar 300 kr plus bokporto 39 kr. 
Boas telefon är 0141-42050. Även 
undertecknad har några böcker som 
kan förmedlas på olika sätt.
  Ali Jerremalm
  
  
  

Boas åker
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  DU-Krypto nr 27

DU-Krypto nr 27
S=7 L=11, A=5, N=16
Varje siffra motsvarar en bokstav. Bilda ord.
Lösning skickas till: Håkan Paulsson, 
Fiskaruddsvägen 38 F
144 62  Rönninge
Bokpris: ”Boas åker” - se föregående sida! 
Vinnare i DU-Krypto nr 26: Violet Jangvik, Motala

1 2  3 4 5  6 7 3 

8  4 9 10  5 11 2  

12 9 13 7 11 14 4  1 7 

2 15 9  5 11 16  11 3 

 7 16 5 9  3 16 5  

9  5 17 1 3 7  10  12 

14  9 8  6 4 2 15 9 

7 4 13 11 1 12  3  8 

 5 16 1 7  5 9 5  

13 7 7  17 5 9  9 6 

12 5 11 16 1 16 12  3 9 

5  3  2  5 12 5  

 

 

DU-krypto nr 27   S= 7     L= 11    A= 5    N=16      

Varje siffra motsvarar en bokstav. Bilda ord. 

Lösning skickas:   Håkan Paulson     Fiskaruddsvägen 38F     14462 Rönninge 

Bokpris Boas Åker Se presentationen av boken i detta nummer 

Vinnare i DU-krypto nr 26 

Violet Jangvik Motala 
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Gör Drogfri Uppväxt känt och värva en medlem!
Värvningskampanjen pågår under hela 2021.
Om du värvar en medlem får du ett presentkort på 100 kronor hos 
Akademibokhandeln!
Presentkortet skickas till dig när nya medlemmen betalt 
medlemsavgiften.
Medlemsavgiften för nya medlemmen är totalt 100 kronor för året 
personen värvas men även året därpå ingår i avgiften.
Avgiften betalas in på förbundets plusgirokonto 46 21 65-2.
Meddela Agneta Fernström, Tårpilsvägen 8, 755 50 UPPSALA alt 
agnetahf@gmail.com din och den nya medlemmens namn och 
adress.

Vi behöver bli fler!
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