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Didtansstudier en gåva
eller förbannelse. Läs
lärare och deltagare
berätta om höst-terminen
s. 10

Charta 77 har släppt en jullåt
som utmanar den traditionella
synen på högtiden. Mikael
Ström recenserar S. 27

Oroligheter i Etiopien
Unicef varnar för
humanitär katastrof
S. 22-23

RecycleDesign en
uppstudsig
tonåring som
vägrar lägga
sig platt för
pandemin
Kursen recycle design
upplever sig ha en
identitetskris i pandemins
globala kris. Det är svårt
att matcha praktisk teori
med social distans. AnnaMaria och Alex som är
lärare på kursen är ändå
hoppfulla och har med
snillrika lösningar ändå
löst undervisningen under
pandemi och social
distans. S. 6-8
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S

kolan har fått en
studierektor. Vem
är hon och vad
driver henne. Läs
Farhats personporträtt
och lär dig mer om
henne. S. 3-4
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S

mf lockar den
finskspråkiga
befolkningen i
Sverige. Finsktalande
radio har gjort ett
reportage om Eskilstuna
folkhögskolas SMF-kurs
och intervjuat Vesa
Sandström. S.11

Riks

K

öra lugnt på vägen
eller nöjesköra?
Trafikverket och
lagar manar till lugn på
vägarna, samtidigt säljs
det snabbare och
aggressivare bilar.
S. 20-21
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Chefredaktören
har ordet
U
nder ”normala”
omständigheter skulle
inte jag vara en
förespråkare för en
traditionell jul—raka
motsatsen faktiskt. Jag ger
blanka fan i julgranskulor och
pynt, paketinslagning och
julklappar i högar och granar
som barrar.
Alla dessa måsten som ska
göras inför en julhelg ger mig
ångest-påslag. Vidare så är
den här tävlingen om att man
ska stoppa i sig så mycket
mat att man rullar ifrån
matbordet helt jävla galen i
min mening. Efter mattävlingen så ligger hela
släkten halvdöda i soffan
med matkoma för att titta på
Kalle ankas jul. Det går att bli
moderat för mindre och Kalle
ankas julafton sedan, men
kom igen, har vi inte sedan
stenåldern sett samma
uppsättning av ekorrarna
som ska hugga gran, Robin
hood som får sin Marion och
alla de sju tokiga små
dvärgarna som dansar och
sjunger som besatta i ett
slags fylleslag för att sedan
avslutas med Feldreichs
Benjamin syrsa som sjunger
in julaftonen.
Hela hetsen kring jul med allt
julstök och köphets som helst
ska börja redan i september
går mig varje år på nerverna
och jag är strängt negativ till
hela spektaklet. Personligen
skulle jag hellre se fredagstacos som julmat istället för
det stora julbordet. Hur bra

skulle inte det se ut, alla
sätter sig för att äta sin jultaco och istället för julklappar
under granen så hänger det
en pinata där granen en
gång stått, och barnen får
besinningslöst slå på pinatan
tills det rasar ut godis. På tv
ser vi de tre senaste
avsnitten med bonde söker
fru istället för kalle-jävlaanka. Och istället för julkörer
står det ett mariachi-gäng i
lustiga hattar och sjunger
spanska kampvisor om
mänskliga rättigheter. Men
det är under ”normala”
omständigheter. Den här
julen är inte som andra jular.
Aldrig förr har jag längtat
efter att få ha en traditionell
jul. Dock en jul som inte går i
köphetsens eller julstökshetsens tecken utan en jul i
lugnets och mysighetens
tecken. En jul där Arne
Weise åter igen skulle få sitta
i rutan och tala lugnt med sin
betryggande faderliga
stämma och berätta att allt
blir bra, det kommer en
bättre tid.
Det kommer att komma en
tid där vi åter igen får träffas
och inte vara rädda för att stå
närmare än 2 meter från
varandra. En tid där social
distansering inte är det
mantra vi arbetar efter, en tid
där vi får kramas och umgås
på ett mer otvunget sätt.
Okej, handen på hjärtat jag
längtar fortfarande inte till en
traditionell jul med allt vad
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det innebär, däremot längtar
jag efter en trygghet som jag
och många med mig inte
upplevt under det senaste
året. En tid av otvunget
socialt samspel, ett socialt
samspel som förenar oss och
där vi alla kan ses på ett mer
traditionellt sätt— eller
kanske inte traditionellt men
åtminstone utan handsprit
och rädsla för att smitta våra
nära och kära.
Så vad vill jag egentligen
med det här raljerandet, jo
jag vill på ett Arne Weise
manér tala om en sak för er.
Nämligen det att försöka hitta
ett gott sätt att fira den här
julen på, den kommer inte att
bli som vanligt då vi
fortfarande är under starka
restriktioner på grund av ett
elakt virus. Icke desto mindre
kan vi hitta nya sätt att fira
julen på och på ett
coronasäkert sätt. Framför
allt var rädda om er. Håll
avstånd, håll ut, men håll inte
igen med fantasin det
kommer en bättre tid. Tills
vidare får jag önska mig och
er en nästan helt vanlig jävla
jul!

Text: Tobias Ehlin
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Möt Florence
skolans nya
studierektor
En snöälskande
studierektor med
drivkraften i mötet med
människor. EFT har den
äran att få presentera
skolans senaste tillskott i
formen av en studierektor.

Florence Rambaud började
arbeta på skolan den 23:e
november och har från dag
ett mötts med värme och
vänlighet av både deltagare
och personal. Hon känner
att det finns plats för både
skratt och allvar och
stormtrivs på sin nya
arbetsplats. Hon beskriver
lokalerna som trevliga och
fyllda med kreativitet. Det
känns mycket bra och
inspirerande berättar hon.
Tidigare har hon arbetat
mycket inom
restaurangbranschen både i
Sverige och utomlands, hon
har även varit fönsterputsare
i österrikiska alperna. De
längre anställningar har varit
inom resebranschen och
skolan. På Fritidsresors,
TUI, arbetade hon med
kvalitetsfrågor, planering och
paketering av resor där hon
ledde flera avdelningar i
arbetet. Det har alltid varit
arbetet med människor som
inspirerat henne och klivet
över till skolans värld år
2008 var ett lyckokliv som
hon aldrig ångrat.
Svenska, matematik och
naturvetenskapliga ämnen
har hon har arbetat med ett
par i åk 4-6. Därefter har
hon jobbat på Eskilstuna och
Hotell- och

turismprogrammet som
yrkeslärare. Sen dess har
hon blivit kvar och fortsatte
som biträdande rektor på
Rekarne-gymnasiet och nu
är Florence hos oss på
Eskilstuna folkhögskola.
Det roligaste med sitt arbete
tycker hon är alla möten
med människor. Jobbet ger
henne möjligheten att vara
nyfiken och lära sig nya
saker varje dag vilket är
något hon uttrycker sig njuta
av. Det svåraste biten med
sitt arbete tycker hon är
känslan av otillräcklighet
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som väcks då man kanske
inte alla gånger lyckas nå
fram eller stödja en person
tillräckligt, för att personen
ska må bra eller nå sina mål.
Hon tror på den goda viljan
och den goda intentionen på
människans förmåga till
utveckling, och vikten av att
alla får vara en viktig
pusselbit i vårt samhälle.
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Naturen under alla årstider
är något hon älskar, men
vintern må nog vara hennes
favorit. Hon älskar snö, hon
älskar att lyssna på
knarrande snö, se på snö,
pulsa i snö, åka skidor på
snö, göra snöänglar och till
och med att skotta snö. Hon
upplyser oss om att
samerna har 300 ord för
ordet snö, visste ni det? Jag
visste inte det.
Hon är född år 1972 en kall
februaridag på
Mälarsjukhuset i Eskilstuna.
Den stora kärlek hon har för
snön kan man tänka sig
komma härifrån. Närmsta
familjen består av tre
tonårsbarn, Agge, Beata
och Marcel, och franske
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make Frédéric. De har även
en svart labradortik som är
10 år och en valp.
Största hobbyn är att gå på
tur upp och ner för berg,
helst på skidor, men även till
fots när snön lyser med sin
frånvaro. Att umgås med sin
familj och vänner kring god
mat är något hon gör ofta.
Duktig är hon på att laga
mat och ta vara på goda
stunder. Hon tycker också
om att lära känna nya
bekantskaper och få deras
perspektiv på livet. Som
person är hon tillfreds, glad
och tacksam över livet. Och
ser som resten av oss fram
emot en tillvaro utan
pandemi.
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Text: Farhat Azizi
Foto: Florence Rambaud.
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Arbetsplaser kan se ut på många olika
sätt. Här sitter Alex och arbetar på
distans.

Handen och
pandemin
Om utmaning med att
behålla fokuset på det
handgjorda i en tid av
social distansering

Kursen Recycle Design återbruk går på trettonde året
och befinner sig, som de flesta
tonåringar, i ett tillfälligt
tillstånd av lätt kaos och
förvirring. En smärre
identitetskris som i det här
fallet inte är orsakad av
hormoner utan av ett globalt
nödläge. Ett läge som vi i och
för sig är väl förberedda på
intellektuellt då vi under
utbildningens alla år granskat
samhället och de ohållbara
ekonomiska, ekologiska och
social system som gör världen
så sårbar, men som visar sig
ställa oväntade praktiska krav i
det dagliga arbetet. Ett stort
fokus i våra återbrukskurser är
relationen till de fysiska
material vi arbetar med i
hantverket, hur de känns,
beter sig och vad vi gör av
dem tillsammans. Vi är vana
att arbeta nära varandra, att
visa momenten handgripligen,
skissa direkt i materialen och
finna kraft och inspiration i
gemenskapen.
Sedan mars i år har vi, liksom
så många andra, flyttat över
mycket verksamhet till digitala
plattformar. Hur hålla fast vid
vikten av det handgjorda? Hur
förmedla invecklade
hantverksmoment när alla
sitter på olika platser med
olika förutsättningar? Det är
vår dagliga utmaning och
gemensamma lärande, för
deltagare, kursledare och
gästlärare.
Då vi har förmånen att ha
generösa ytor uppdelade på

flera rum har vi ofta haft
möjlighet att ha några
deltagare åt gången på plats.
Bildtext: Lena i sin ateljé
De som arbetar hemifrån följer
genomgångar på zoom. Vid
praktiska teknikgenomgångar
riggar vi dubbla kameror så
både läraren som talar och
händerna som arbetar syns i
bild. För de som befinner sig i
klassrummet kan då
livesändningen projiceras på
storbild så att de kan följa
genomgången på behörigt
avstånd.

som deltagarna hämtat på
skolan under säkra former.
Självklart är känslan inte
densamma som att vara
tillsammans i rummet, klämma
och känna på alla fina exempel
som Lena brukar ha med sig.
Men att det faktiskt fungerar
att ha en gästlärare som som
befinner sig i en annan stad
öppnar för nya tankar och
möjligheter även för framtiden,
i en förhoppningsvis
postpandemisk tid.

Bokbinderi med
återbruksmaterial är ett kärt
moment som vi haft i många
år, lett av bokbindare Lena
Hällzon. I år genomförde hon
workshopen hemifrån ateljén.
En del av genomgångarna
med tekniskt komplicerade
moment spelades in så att
deltagarna kan titta på dem
flera gånger.
Inför workshopen hade vi
förberett bokbinderipaket
med verktyg och material
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skaparhörnan, promenaden,
trädgården, barnens rum...

En teknik för lagom social
distansering vi testade
tidigare i höstas under
möbeltemat var arbetsrutor à
2x2 meter. Just snickra,
bygga om, slipa och måla är
väldigt svårt för många att
genomföra på distans. Dels
för den unika tillgång på
material vi har på ReTuna
återbruksgalleria, dels av
utrymmesskäl i den egna
bostaden såklart. MADAM
snickeri var på plats, de
deltagare som har
verkstadsmöjligheter hemma
eller hos någon när eller kär
följde med på zoom från den
stora konferenslokalen på
ReTuna. Övriga arbetade i
sina rutor, utspridda i 4 rum
samt en verkstad.

alternativ julklappsinslagning
med mera med mera... En
kan använda sovrummet,
vardagsrummet,

Det krävs onekligen mycket
vilja, innovationslust och
påhittighet för att arbeta med
praktiska hantverkskurser i
denna tid. Med kontinuitet,
återkoppling, variation,
delande och en tillåtande,
förlåtande atmosfär håller vi
fast vi vår övertygelse om
vikten av görandet. Alldeles
särskilt i denna tid av
instängdhet behöver vi
arbeta extra på allt som ger
oss verktyg att påverka vår
lilla del av världen. Min
övertygelse är att förmågan
att göra själv med det
material som finns till hands
ger kraft och makt. Att kunna
tänja på gränserna och finna
mening i en begränsad,
fysiskt krympt tillvaro i
pandemins skugga.
Text&foto: Anna-Maria
hillborn, Alex Fridunger

När restriktionerna har varit
extra skarpa har även vi
lärare gjort vårt bästa för att
arbeta hemifrån.
Många kreativa och flexibla
lösningar på vad som kan
tänkas vara ett hemmakontor
har utvecklats, anpassade
efter vad som ska göras,
som till exempel distanskurs i
lerklining, redovisning av
möbler, teoripass om
naturens rättigheter,
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svett och tårar.

Distansstudier
en prövning
eller frälsning

Det är kanske inte optimalt att
arbeta på distans för flera av
skolans deltagare och
medarbetare medans det för
vissa passar alldeles utmärkt.

Deltagare och lärare Karin
och Erland i årskurs 3 ,
berättar om deras
upplevelser av distansutbildningen så här långt.
Det hjälper vissa individer
medan det kan stjälpa andra.

Skoltidningen har gjort ett
nedslag på skolan och
bombarderat några lärare och
deltagare med frågor kring
deras upplevelse av
distansstudier.

2020 började med hopp om ett
bra läsår, men när året
fortfarande var ungt så slog
pandemin ner oss i skorna och
skakade om vår världsbild och
vardag. Det var mycket som
hände i februari-mars i år och
flera i samhället fick börja med
distansarbete eller distansstudier. Våren blev som ett slag
testperiod där både lärare och
deltagare fick testa hur det
skulle fungera med distansstudier. Efter många tester och
med skolans goda vilja där de
flesta förutsättningarna gjordes
möjliga för så många som
möjligt verkade det som att
skolan hittade sin rutin och
avslutade vårterminen på ett
gott sätt—även fast det enligt
flera—skulle varit trevligare att
få avsluta och genomföra
terminen på plats.
Att vårterminen blev som den
blev det kunde skolan hantera
då personal och deltagare flera
gånger om dagen möttes av
hopp från FHM vilka gjorde
gällande att det fanns ett ljus i
tunneln. Skolan gick in i
höstterminen med insikten och
förståelsen av att det absolut
inte skulle bli en så kallad
normal höst men hade heller
ingen aning om vilka
prövningar det skulle komma
att bli för både lärare och
deltagare.
Samtlig personal har arbetat
hårt med att anpassa, skruva
och snickra på lösningar som
ska fungera för alla deltagare
och har gjort detta med blod,

“Känslan att
inte räcka till,
att inte nå ut”
En del deltagare vittnar om att
det här är nästintill—rent
studiemässigt—det bästa som
hänt. Helt plötsligt har nya
dörrar öppnats och stress och
press har lagt sig när en kan
kombinera sina studier med sitt
vardagliga liv på ett annat sätt
än tidigare. Andra deltagare
vittnar om att den här hösten
inte varit bra alls för dem och
att det enda som de skulle vilja
är att återgå till det ”normala”.
Det normala tordes kunna
tolkas som hur läget var innan
pandemin.
Vidare berättar deltagare om
att de för skolan nya
plattformarna som undervisningen sker på, möjliggör en
helt annan struktur och ordning
vilket också det medför ett
lugn. Att inte behöva fysiskt
närvara upplevs för vissa som
en skön företeelse i tillvaron
och möjliggör ett liv utanför
studierna på ett annat vis än
tidigare.
När det gäller undervisningen
ur ett lärarperspektiv finns det
självfallet olika upplevelser
men det verkar som att den
rådande upplevelsen är att
arbetsplatsen gett stöd och
möjligheter för att snabbt
kunna skifta undervisningen
från att vara fysiskt på plats till
digitalt online.
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Karin och Erland som är lärare
för årskurs 3 berättar att de
tekniska hinder som av olika
anledningar upplevdes under
våren, nu under hösten
försvunnit. Detta har medfört
att zoomträffar kunnat hållas
med jämnare mellanrum vilket
samtidigt öppnat för att se hur
deltagare mår och kunnat få
vara dem behjälpliga på ett
annat sätt.
Vidare vittnar Karin och Erland
om att den teknik och de
verktyg som nu finns möjliggör
att på ett helt annat sätt att
undervisa på , till exempel att
länka och spara material för
snabb åtkomst av deltagarna.
Som ett exempel på detta så
har de bland annat spelat in
material med dem själva som
huvudrollsinnehavare där de
förklarar eller har en
genomgång av något ämne.
När det kommer till det sociala
livet och relationer har distansutbildning dock många
svagheter. Karin beskriver det
som att deltagare som kommer
till skolan har behov av att
träffas fysiskt och att det
’otvungna’ samtalet blir lidande
av att inte kunna träffas i
verkliga livet. Saker som
normalt skulle kunna ses på
skolan som spontant fia-medknuff-spel eller soffhäng blir
inte av och är enligt Karin och
Erland en sådan sak som inte
kan ersättas via de tekniska
möjligheter vi har på skolan. De
båda håller dock med att
heldistans kan hjälpa vissa att
finna motivationen men dock
inte alla. Halvdistans är något
som de båda är förespråkare
för, att både kunna kombinera
zoom-möten med riktiga
möten kan ge möjligheten till
en riktig folkis-upplevelse och
bidra till god
kunskapsinhämtning för
deltagarna.
Text: Tobias Ehlin

Skolan

18 december 2020

SMF lockar
finsktalande
radiopublik
Sveriges radio finska var
på besök och gjorde en
intervju med Vesa
Sandström en av lärarna
på SMF - studie
motiverande förberedelsekurs.

SMF - Studiemotiverande
förberedelse är en folkhögskolekurs som får flera att
intressera sig för
folkhögskolan. I höstas var
Sveriges radio finska på
besök för att göra ett
reportage om kursen. Enligt
Vesa Sandström—
kursledare— är det för att det
i våras gick väldigt bra för
kursens deltagare då 66% av
samtliga inskrivna gick vidare
till antingen studier eller
arbete efter avslutad kurs.

I intervjun berätta Vesa om,
förutom kursen, även om
sina egna erfarenheter av
skolan. Han beskriver att han
själv inte var särskilt
motiverad att gå i skolan och
med denna erfarenhet
känner Vesa att han kan
förstå sina deltagare bättre
än om han inte haft denna
empiri.

Vidare berättar Vesa om sitt
fackliga engagemang i ung
ålder och att detta lockade
fram intresset för
samhällsfrågor hos honom
vilket har lett in på banan

med folkbildning och att
faktiskt kunna uträtta någon
förändring för de individer
som söker sig till SMF.

Finsk radio nöjde sig inte
med att prata med Vesa, de
intervjuade även Marco, en
av deltagarna på kursen.
Marco Ylitalo beskriver sig
själv som ledsen över sitt liv
och sin framtid men efter att
ha gått kursen så har han
sett ett hopp och ser ljuset i
tunneln.

Enligt Vesa är det bra att den
finskspråkiga radion var här
och intervjuade, dels är det
ett reklamtillfälle för skolan
och kursen men som Vesa
själv beskriver det ”Då vi
ingår i ett finskspråkigt
område så finns många som
är äldre som lyssnar på
finska nyheter och
sändningar”. Genom den här
typen av intervjuer och att
det sänds på ett annat språk
kan
skolan nå ut och bredda sig
genom att fler medborgare,
får tillgång till och en
förståelse för, folkhögskolan
och den kraft vi verkar för i
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samhället.

SMF är en studiemotiverande kurs vilken riktar
sig till individer som står eller
stått utanför
arbetsmarknaden eller
studerandevärlden en längre
tid. Kursens mål och syfte är
att motivera dess deltagare
att antingen hitta en
utbildning eller ett jobb. För
att lyckas med detta arbetar
kursens lärare Vesa
Sandström och Ellinor
Antsvee hårt med att
deltagarna ska finna sin inre
motivation. Och faktan visar
oss att de är på rätt väg.

Text: Tobias Ehlin
Foto: Jarmo Mänty

Eskilstuna fokhögskola en
del av Region Sörmland
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Förgyll din
vardag i
pandemin
Livet kan upplevas som tråkigt
mitt under brinnande
pandemin. Skoltidningens
egna Farhat Azizi har här listat
några viktiga punkter som kan
förgylla din vardag under
pandemin. För rots regn och
mörker och corona så behöver
vi bita ihop och hjälpas åt .
Håll ut tills ljuset och vaccinet
kommer. Ni klarar det.

Tips:
•

änner.

•

Laga mat hemma istället
för att äta ute

•

Åk inte till ett
shoppingcenter - spara
pengarna till en resa.

•

Hyr en film på nätet skippa bion.

•

Promenera/ spring i
skogen - skippa gym.

•

Spela spel över zoom.

•

Låna böcker på nätet - gå
inte till biblioteket.

•

Umgås med familjen

Text: Farhat Azizi

Vill du förverkliga dina
drömmar? Besök www.Eskilstunafolkhogskola.
nu och sök till en kurs.
Det kommer bli kul!
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våra val och vårt sätt att bygga
vårt samhälle. Kursens
deltagare jobbar mycket med
att synliggöra sina egna
drivkrafter och i det landa i det
som verkligen spelar roll.

Ett år i
omställning
Vad är egentligen
omställning? Svaret på
den frågan kan vara hur
långt eller hur kort som
helst, men kortfattat
innebär det att ställa om
från ett ohållbart sätt att
leva livet till ett, över tid,
mer hållbart sätt att leva
på. Det kan handla om att
producera varor på ett sätt
som är mer hållbart till att
leva och samverka med
människor på ett mer
hållbart sätt.
Visst kan det låta fint att
ställa om hela samhället och
det liv vi lever och det är
definitivt ingen enkel uppgift.
Eskilstuna Folkhögskola har
en kurs som heter ”ett år i
omställning”. Kursen är ett
samarbete mellan skolan
och Omställningsnätverket ett nätverk som finns på sex
kontinenter och i över 30
länder. Kursen fokuserar på
just detta, att ställa om till ett
liv som är mer hållbart än det

liv vi idag lever. På skolans
hemsida står att läsa ”en
kurs inom ramen för
omställningsfrågor och
helhetstänkande, där fokus
ligger i skapandet av lokala
lösningar på globala
problem”. För att få reda på
lite mer om hur detta kan
uppnås så har skoltidningen
intervjuat Emilia Rekestad,
en av de lärare som
tillsammans med Peter
Hagerrot driver kursen.
En tidig morgon i november
träffade tidningen via zoom
Emilia för att samtala lite
kring hållbarhet och vad
kursen innehåller. Samtalet
skulle visa sig vara mycket
större än att enbart tala om
omställning och hållbarhet.
Det märks genast att Emilia
är mycket engagerad, kunnig
och passionerad i ämnet
hållbar utveckling och i den
egna personens möjligheter
att faktiskt göra nytta och
förändring i samhället.
Emilia berättar att kursen
belyser ett helhetsperspektiv
på hållbar utveckling där
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ekologiska, sociala och
personliga perspektiv flätas
samman. Kursens deltagare
driver ett eget projekt under
året som tar ett avstamp ur
detta helhetstänk. Vidare
fokuserar kursen både på
“yttre” och “inre” aspekter av
hållbarhet:
•

•

Yttre aspekter är sådana
som går att mäta, väga
och observera:
exempelvis odling,
solenergi,
konsumtionsmönster,
klimatförändringar och
andra ekologiska
processer såsom
kretslopp.
Inre aspekter är svåra att
mäta, men det märks när
något ändras: exempelvis
kulturella normer,
världsbilder, det vi tror på,
“paradigm” och även
individens känslor, behov
och tankemönster.

Denna helhet är viktig så det
ofta är aspekter i det “inre” som
driver vårt agerande i det som
blir synligt i det “yttre”. Våra

Emilia beättar att deltagarens
eget intresse, inspiration och
behov är en viktig grund för hur
deras läroprocess under året
ser ut. På många sätt handlar
året om att våga ta ledarskap att våga kliva fram och göra det
där som man har längtat efter.
Eller att få klarhet i vad ens
egna roll i koppling till
hållbarhetsfrågorna kan vara.
Frågor som deltagarna får
ställa sig själva är ting som
“Vad är det som verkligen
spelar roll för mig och mitt
sammanhang och planeten?
Vad är på riktigt viktigt? Kursen
har en öppen struktur som
bjuder in till ett lärande och ett
praktiserande där varje
deltagares mål och läroresa är
unik. Det finns alltså inga
bestämda ramar eller
kursplaner som är det exakta
målet.
Under året får deltagarna på
kursen tillgång till erfarenheter,
verktyg och information kopplat
till hur en omställning till en
bättre livsstil kan se ut. Det
skulle kunna liknas vid att ge
trädgårdsmästaren verktyg för
att lyckas med att driva upp en
vacker trädgård—kursen ger
deltagarna de verktyg de
behöver för att själva kunna
göra det som de vill eller kan
för att verka för en positiv
omställning hur stor eller liten
den än må vara.
Emilia talar om permakultur
som ett viktigt begrepp i kursen.
Permakultur är ett
designverktyg som utgår ifrån

tre etiska ställningstaganden: 1
omsorg för jorden, 2 omsorg för
människor och 3 rättvis
fördelning. Definitionen av
“Omställning” (såsom ordet
definieras utifrån
Omställningsnätverket) är i
grunden inspirerat av
Permakulturens principer.
Permakultur är ett av flera
verktyg som delges genom
kursen.
Vilka går på den här typen av
kurs?
- kursen lockar många som
redan har jobbat med
hållbarhet på olika sätt - socialt
och miljömässigt-. Men kanske
bränt ut sig, eller tappat
gnistan, eller på andra sätt ser
att det är något som inte
fungerar i det som de redan
gör. Flera kommer med en
tydlig projektidé. Andra som
kommer ser dagens stora
utmaningar och vill hitta sitt sätt
att bidra i de större nätverk och
folkrörelser som finns. I
huvudsak lockar kursen
“medelklass”, kanske delvis för
att det är personer som har det
gott ställt och därför har “lyxen”
att fundera över de stora
ödesfrågorna såsom klimatet,
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social orättvisor och förlorandet
av biologisk mångfald.
Kan det inte vara bra med en
blandning av samhällsgrupper?
- Jag skulle mycket gärna se att
vi kan nå ut till fler
samhällsgrupper, då kan vi
verkligen arbeta med den
förändring som behövs.
Omställningsnätverket har en
utmaning i att bredda den
kulturella mångfalden och
inkludera fler samhällsgrupper
generellt.
Om du är intresserad av att
själv gå kursen så är rådet att
söka. Du behöver inga
förkunskaper även om det kan
vara positivt att ha det. På
kursen får du utrymme för att
arbeta utefter dina
förutsättningar. Fundera på om
du har något som du skulle vilja
förändra, fundera på om det är
något som du kan göra för att
få samhället på din lilla kant att
bli mer hållbart.
Text: Tobias E & Emilia R
Foto: Emila R
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Skapandet
ligger naturligt
nära hos
Emilia
Att skapa är naturligt för
Emilia. Det senaste för
henne är att skapa med
krymp-plast. Nu försöker
Emilia att bygga en liten
verksamhet kring sin
hobby.
Vad är det du gör?
- Jag gör främst
nyckelringar men även
kylskåpsmagneter. Och jg
gör det främst för att det är
kul.
Hur gör du det här?
- Jag använder fotografier
som jag skissar av och
sedan färglägger för att få
det så likt originalet som
möjligt.
- Jag skulle vilja utveckla
det här och utöka min
produktion i framtiden så
att jag kan få pyssla men
samtidigt få det bekostat
genom att sälja.

Vill du beställa
en nyckelring.
Skicka ett mail
med det foto du
vill ha avbildat
till :

Kan man beställa av dig
och hur gör man då?
- Bäst är om man mailar
mig och i mailet skickar
man med ett kort som ska
bli avbildat. Så producerar
jag det.

emilia@enberga.com

Text: John Doe
Foto: Emilia Kristenssen
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2020 har vart ett tufft år för många och om du behöver prata
med någon finns det flera ställen som du kan vända dig till:

- Ring alltid 112 i akuta lägen
- Mind Självmordslinjen. Anhöriga kan också höra av sig.
Telefon: 90101 (Dygnet runt)
chat.mind.se/mejlsvar@mind.se
- Mind Äldrelinjen: 020 - 22 22 33
- Föräldralinjen: 020 - 85 20 00 (kl. 10.00 - 15.00)
- Jourhavande medmänniska: 08 - 702 16 80 (21.00 - 06.00)
- Spec - Suicidprevention och efterlevandes stöd: 020 - 18 18 00
- Vårdguiden: 1177
På skolan finns också vår kurator Mathias som du kan boka
tid med via hans e-postadress: mathias.clarstedt@regionsormland.se

12 Aug 2020

Lokalt

18 december 2020

Lokalt
Skönt att veta att jag i alla
fall inte bröt mot lagen när
jag “bara” körde 90 på 100vägen.
När jag vänder blad i
Eskilstuna-Kurirens
motorbilaga är det test av:
“Nya Cupra inte så busig
som den ser ut”.

Gasen i botten
– Ännu några
funderingar om
våran heliga ko
-16 december, 2020
Jag tog en sväng till
Strömsholm. Jag brukar ta
den gamla vägen genom
Tumbo. Den är trevligare att
åka. Det finns saker att titta
på. Dessutom inte så
mycket trafik.
Men korkad som jag är
valde jag idag den nya
vägen mot Kvicksund där
det är vajerräcken och
maxfart 100.
Klockan var närmare 15 och
solnedgång. Det redan
mörka höstrusket var på väg
mot kolsvart. Halvmörker,
våt vägbana och asfaltblänk
från mötande bilars
strålkastare, och viltfara,
gjorde att jag körde lite “för
sakta”, bara 90.
Jag vet att det finns gott om
vilt i dessa trakter. Jag har
vid flera tillfällen sett både
älg och rådjur springa över
vägen. Överkörda harar,
rävar och grävlingar ser
man ofta.
En svart bil kommer ifatt mig
i hög fart. Lägger sig tätt

bakom, så nära att jag inte
ens ser bilens strålkastare i
backspegeln. Då handlar
det om cirka 10-15 meters
avstånd, vilket är livsfarligt
nära och betraktas som
“aggressiv körning” och
renderar böter på ett par
tusenlappar.
Eftersom det är vajerräcken
och en körfil, går det inte att
köra om. Att då lägga sig så
nära bakom är bara korkat.
Ett par lätta tryck på
bromspedalen så att bara
bromslysena tänds, får
honom, för det är statistiskt
sett en han som sitter
bakom ratten, att sakta ner
och lägga sig på kanske
någon halvsekunds avstånd
bakom.
På Kvicksundsbron där det
är upplyst och max 60,
håller jag mina 60. Då
blåser han förbi i en
rasande fart. En svart AUDI,
en sådan som enligt
statistiken är ett av de
bilmärken som är
överrepresenterade i
trafikbrott.
Lite efter bron sitter en
fartkamera. Där bromsar
han ner, för att sedan gasa
på igen och försvinner lika
snabbt som en “måsskit i
dimma”.
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Efter en promenad i
slottsparken och runt
stallarna vid Strömsholm
sätter jag mig på markan.
Tar en fika och läser min
medhavda EskilstunaKuriren.
Passande nog har E-K idag
sin “Motorbilaga”:
“Håll hastigheten – och
rädda liv”:
Det är Maria Krafft på
Trafikverket som berättar
hur man resonerar på
Trafikverket när man
bestämmer fartgränser –
vilka olika faktorer man tar
med i beräkningen.
“Beräkningar visar att om vi
minskar farten med en
kilometer i timmen på de
mest trafikerade vägarna,
skulle vi rädda 15 liv om
året…Risken att dö vid en
frontalkrock halveras nästan
när farten sänks från 90 till
80…Om alla håller farten
kan minst 100 liv räddas
varje år”, säger Maria Krafft.

Det är Seat som “knoppat
av” sin sportdivision Cupra,
som nu har testkörts av Julia
Brzezinska (som jag nämnt i
ett tidigare inlägg i
eFOLKET).
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“fenomenet” tidigare – att
man numera kan “simulera”
högt motorljud. Så ock
denna Cupra. Man kan
skifta motorljudet via
inbyggda högtalare – mellan
att låta “snäll och tyst” eller
bli “tuff och högljudd”.

Porsches lilla suv Macan S.

“Tack vare låtsasljudet
förvandlas jag till en
rallyförare och de
sörmländska grusvägarna till
en delsträcka i ett rally”,
skriver Julia Brzezinska.

Här har vi å ena sidan
Trafikverket som manar till
att tagga ner och ta det lugnt
och försiktigt i trafiken för att
rädda människoliv.

Blir hon grön som Hulken
också?

Så här skriver hon:
“Bilens kaross är svår att
kategorisera – är det en en
höjd kombi eller en sänkt
suv?…Designen med de
många vecken för tankarna
till jaktflygplan som Gripen
och Viggen…Den arga
grillen får bilen att se
stridslysten ut”.
Ja det är till att ha problem –
är det en “höjd kombi eller
en sänkt suv?”

Denna skapelse, som man
inte vet om det är “fågel, fisk
eller mittemellan”, kan köpas
för 460 000 kronor och
uppåt, beroende på
motorval och
extrautrustning. Då får man
310 hästkrafter som dricker
minst 0,86 liter bensin per
mil. Förmodligen betydligt
mera eftersom angiven
bränsleförbrukning är
beräknad “teoretisk” – inte
ute i verkligheten.

En “ulv i fårakläder”, eller
tvärtom?

0-100 går på 4,9 sekunder.

Jag har skrivit om

Toppfarten är 250 km/tim,
vilket är snabbare än

Och hon avslutar med det
självklara – att det som står
på skylten är “högsta tillåtna
hastighet – inte lägsta”, och
att det vid halka, dålig sikt
och andra omständigheter
är klokt att köra lite
långsammare än vad som
står på hastighetsskylten.
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“Med denna positionering
och design är det tydligt att
man vill lyfta varumärket och
locka nya (manliga) köpare”,
skriver testförare Julia
Brzezinska.

Å andra sidan har vi
motorbranschen som lockar
med hästkrafter, prestanda
och sportigt utseende som
ska locka att trampa gasen i
botten.
Vilket är viktigast
beträffande våran heliga ko.
Bromsa för att rädda
människo- och djurliv?
Gasa för att ha roligt?
Text: Rolf Waltersson
(Tid.publ e-folket)
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Humanitär kris
i Etiopien
Stridigheter om mark
skapar oroligheter i
Etiopien. UNICEF beskriver en humanitär
katastrof
96 000 flyktingar och ca 2
miljoner befinner sig i
Tigray-regionen där en
fullskalig humanitär kris
håller på att utvecklas
enligt FN:s
flyktingorganisation.
Tigray är en region där
flyktingar,
tvångsförflyttade
människor och
lokalbefolkningen redan är
extremt utsatta. Den
etiopiska regimen möter
kriser som de förr aldrig
stött på, den tändande
gnistan berodde på att
staten beslöt att ta en bit
mark i staden Ginchi.
Telefonnätet,
internetkommunikation,
banker och
transporttjänster har
stängts ner.

De mest utsatta i sådana
kriser är kvinnor och barn
och civila söker skydd hos
grannländer. Kvar i landet
är de som försöker
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protestera mot
myndigheten, men tyvärr
råkar många illa ut. Att
oskyldiga civila utsätts för
godtyckliga gripanden
förekom även innan den
nuvarande regimen kom i
makt. Många barn och
kvinnor har flytt till Sudan
som tvingas ta emot
många flyktingar. De unga
begav sig i november
månad ut för att
protestera i fredens namn
men blev snabbt
nertystade. På Ginchis
gator protesterade flera av
Oromo-folket, de omfattar
34% av landets etniska
folkgrupp.

Etiopien är ett land där all
mark ägs av staten, detta
medför att efterfrågan på
marktillgångar har blivit
allt högre i och med att
Etiopien är ett
utvecklingsland som har
öppnat sina gränser för
omvärlden. Landet har
även många
internationella investerare
som vill investera i
markområden. Sedan
2009 har 2,5 miljoner
hektar jordar hyrts ut till
länder som Indien och
Saudiarabien därför har
många jordbrukare
bestämt sig för att delta i
protesterna.
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Etiopien är inlindat i
korruption, orättvisa,
politisk och social
marginalisering. Väpnade
konflikter påverkar män
och framförallt kvinnor och
barn. Många familjer
splittras, ensamma
kvinnor och barn blir
utsatta för övergrepp,
trafficking och
tvångsrekrytering. Denna
humanitära kris gör så att
barn och kvinnor inte bara
behöver akuta
hjälpinsatser såsom mat,
medicin och vatten utan
en trygghetskänsla, att de
kan få en normal vardag.
Många barn och kvinnor
genomgår både fysisk och
psykisk trauma och är i
behov av omvärldens
hjälp.
Fakta Etiopien:
Under protestens gång
har mellan 80-250
människor dött eller
försvunnit spårlöst. Olika
organisationer som Röda
Korset, UNICEF eller
Rädda Barnen gör allt i
sin makt för att kunna
hjälpa de utsatta och förse
dem med nödvändigheter,
men situationen i Etiopien
försämras trots att det har
gått över en månad.
Text: Farhat Azizi
Bild:
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Befolkningsmängd: 101 853 000
Etiopien är det enda landet i Afrika, förutom Liberia, som aldrig varit under kolonialt styre.
Från 1936 till 1941 var landet ockuperat av Italien, men etiopierna lyckades tillsammans
med brittiska trupper till slut besegra Italien. Landet var ett kejsardöme fram till 1974, då den
siste kejsaren, Haile Selassie, störtades.[2] Därefter styrdes landet av en kommunistisk
militärjunta, Derg, till 1987 då en kommunistisk enpartistat utropades, denna föll dock
samman 1991 efter ett långt inbördeskrig, och en övergångsregering tog makten under
ledning av Etiopiska folkets revolutionära demokratiska front. Eritrea i norr blev självständigt
från Etiopien den 24 maj 1993 efter 30 år av gerillakrig.
Till en början kom Eritrea och Etiopien väl överens, men de blev senare fiender och
utkämpade 1998–2000 ett blodigt krig där över 100 000 soldater dog. FN-trupperna som var
stationerade där lämnade sedan landet, trots att spänningarna mellan länderna kvarstod.
Åren 1964 och 1977 utkämpades krig mellan Etiopien och Somalia om den omtvistade
regionen Ogaden (med en huvudsakligen etniskt somalisk befolkning), vilken utgör en
tredjedel av Etiopien. Etiopien vann kriget och besegrade Somalia med stöd av 20 000
sovjetiska och kubanska soldater. Efter dessa krig har Etiopien haft en dålig relation med
Somalia.
Källa: Wikipedia
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Köket

Saffransgifflar/bullar
Ingredienser: 32 gifflar

Under våren 2021 bjuder Eskilstuna folkhögskola in till filosofiska samtal med
Café Sokrates. Samtalen sker under avslappnad form i caféformat. Vi träffas i
vår cafeteria fyra tisdagskvällar under höstterminen för att diskutera allt mellan
himmel och jord.

DELTA PÅ DISTANS! Under detta läsår kommer det även att vara möjligt
att delta på distans via zoom, länkar till alla träffar kan du hitta på vår hemsida:
eskilstunafolkhogskola.nu

•
•
•
•
•
•
•
•
Fyllning:
•
•
•

75 g jäst
1 tsk salt
200 g smör
5 dl mjölk 3%
2 paket saffran
2 dl socker
15-17dl vetemjöl
2 ägg
150 g rumsvarmt smör
200 g mandelmassa
100 g vit choklad

garnering:
•
1 ägg
•
50 g flagad mandel
•
Pärlsocker
Gör såhär:
1.Sätt ugnen på 225 grader. Smula ner
jästen i en degbunke och tillsätt saltet.
2.Smält smör tillsammans med mjölk och
saffran för att få fram frärg och smak.
Värm degspadet till 37 grader det över
jästen. Rör om och se till att jästen löser
sig.
3.Tillsätt mjöl i omgångar och rör ner
äggen. Arbeta degen aningen för hand
eller i en bakmaskinen tills degen går
ihop och liknar en smidig deg.
4.Låt degen jästa till dubbel storlek, ca 40
minuter. Gärna nära en lite varmare
plats.

TRÄFFAR UNDER VÅRTERMINEN
12 januari
6 april
9 februari
4 maj
9 mars
1 juni

5.Dela upp degen i 4 lika stora delar och
kavla ut en del i taget till en rektangel.
Skär ut cirka 8 tårtbitar ur varje deg.
6.Lägg en bit fyllning på den bredaste
delen, vik upp där den är som bredast,
håll i den smala spetsen med tummen
och pekfingret och rulla den bredaste
biten samtidigt som du drar lätt i den
andra änden.
7. Låt de färdigrullade gifflarna jäsa
cirka 30 minuter på bakplåtspapper.
8.Pensla med uppvispat ägg och grädda i
mitten av ugnen cirka 8-10 minuter.
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Charta 77 –
En
Annorlund
a Julsaga
4 december, 2020
Här kommer en
julhälsning från
Köping, närmare
bestämt Charta 77
som har skrivit en
annorlunda
julsaga, en som
rör sig bort från
det glättiga. För
julen är inte bara
frid och fröjd. Det
här är tider då
kommers skapar
både stress och
press.
Under
coronapandemin
har Charta 77
knåpat ihop en låt
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om en annan sorts
pandemi, julen. Men
som titeln säger är
det här ingen vanlig
jullåt. Förvisso har
musiken flera av de
komponenter som
en jullåt ska ha men
med en text som
berättar om de
mindre positiva
delarna med julen.
För visst har denna
högtid spårat ur.
Framför allt i detta
sekulariserade
samhälle där
firandet av Jesus
födelse sedan länge
känns bortglömt till
förmån för en
konsumtion som
skapar en enorm
stress. I texten kan
man höra en
bedrövad Jesus på
sitt kors titta ner på
mänskligheten och
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bara önska att julen
snart är över.
Musikaliskt är detta
en ganska
radiovänlig låt men
frågan är hur
mycket den kommer
att spelas i radio,
under julen vill vi ju
bara höra trevliga
sånger. För julen är
en tid då många vill
blunda för
sanningen. Allt är
dock inte nattsvart,
det här är även en
tid då många
öppnar sina hjärtan
och bidrar till de
som har det svårt.
En Annorlunda
Julsaga ger mig så
mycket mer än
vilken valfri
julklassiker som
helst. De
galenskaper som

finns behöver
verkligen
uppmärksammas
och Charta 77 gör
det med den äran.
Text: Mikael Ström
(Tid,publ E-folket)

12 Aug 2020

18 december 2020

Kultur

18 december 2020

Dikter
Liten orange hjärtekant
Blivit en snönderlighet för oktoberdag
Dagarna tittar in
Flyger ovan
Ovanför
Fåglarna andas kaffesump på
fönsterbleck
För grå-ådra och fågelägg
Orangebrevet orangebrevet

To my wife

- Anna Lindström

We are together now
life and struggle need to bow.

In storm and rainy weather
I will carry you easy as a feather
With you I cherish every day, every month,
every year.
I wake up, and see your face it makes me
happy! Oh dear!

Although the strength we posses,
still I must confess!
We're not always on the same page.
However that's really not the case.
Even though we sometimes struggle and fight.
Still there is a big bright light.

ÅRETS BÄSTA INSTAGRAMBILD
-FRÅN SKOLANS INSTAGRAM

For we are as peas and carrots
run little Forrest run.
I listen and hear the little sparrows
screaming. Oh! Life is but fun.
What happens in the future
is not for us to tell.
We can but listen to a rumour,
and stop when soundings from the bell.
Frukost.
Despite our difference
the strength is still there.
Never are the distance
too troubled for us to bare.

Frukosten kom.
Frukosten åts.
Frukosten god.
Frukosten över.
Likväl står den kvar.
På mitt bord.
En bit av mig.
Varsågod.

In storm and rainy weather
I will carry you easy as a feather.
From the bottom of my heart
I give all the love till death do us part.

- Kafkas Desciple
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- Kafkas desciple
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Knep & knåp
VASST PÅ
KNIV

Alla barnen

Göterborgsvitsar-

Norgehistorier

•

Alla barnen tittar
ner i poolen utom
Lotten hon ligger på
botten

•

Han var liten och
satt. Sedan reste
han sig upp och
gick.

•

Varför slänger
norrmännen sin
madrass i havet
innan de ska sova?
De vill sova djupt

•

Alla barnen tittar på
centrifugen, utom
knut han tittar ut

•

Han var ganska
dålig när han
spelade i ÖIS, men
han tog sig i
Häcken.

•

Vad står det på
botten av flaskorna
i Norge? Denna
sida upp.

•

Trond fick ett
telefonsamtal:

GREPPA
ACCEPTERAD

NEKANDE
SATSER

AS

HELIGT
LÖFTE
MOBBAD

FÄNGSLA

FÖLL FRÅN
HIMMLEN

TITTAR
TILLBAKA

GRÖNOMRÅDE

•

EN AV FEM
PÅ FOTEN

TRADEMARK
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MINNESOTA

DIAT
ELECTRONIC
ARTS
BRINNA FÖR

Alla barnen fick
julklappar, utom
charlott[e] hon fick
en kotte.

•

ÖKANDE

•

JUNGFRU

TJÄRN

SÖT

OBJEKTET
FÖR
AVBILDNING

ROLIGT

UPPSALA
LOKALTRAFIK

JASÅ
UTVÄXT
ORM

RUBICKS ...
STILRENA

STOCKHOLMS
LOKALTRAFIK

INTE I TID

Alla barnen fick en
bok i handen av sin
lärare, utom
Margareta hon fick
leta

•

Gick det bra med
rymdresan? Näej,
den blev
uppskjuten

•

Vilken är
tandläkarnas
favoritsport? De e
la flour-ball.

•

Vilket land har de
sämsta hotellen?
Fillipinerna, där
ligger Man[illa]

•

Vilken är den
största risken med
att åka till Alperna?
De e la-vin-faran

FÅRPÄLS

FÄRDIGT

NUVARANDE
SKR
WEBLÄSARE

ENSAM
ODÖR

KOMMUNAL
-ARBETARE
FINNS

INGEN
HUVUDROLL

MOTORCYKEL

EN DEL AV
TRALL

MOTSATS
TILL FAR

GUILLOURIDDARE

KAN MAN
LÖPA

SNO

LATNEJ

HUVUDBONAD

PICKLAT

ANDNINGSORGAN HOS
FISK

BRITTVÄG

Varför är det ingen
snö på gatorna i
Glasgow? De har la
miljontals invånare
och alla skottar.

ANAR

Korsordskonstruktör:
Evelina Ehlin

Vill du skriva eller göra något
annat för skoltidningen?
Skicka ditt bidrag till
redaktionen@eskilstunafolkhogskola.se

30

3131

– Hallå?
– Hej, Om du svarar
nej på den första
frågan jag ställer så
vinner du 10 miljoner.
Är du redo?
– Ja…

Ansvarig utgivare: Daniel Berton
Chefredaktör: Tobias Ehlin

