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Sveriges mest tillgängliga arena 2019 

MALMÖ STADSTEATER
I samband med att Syntolkningsdagen den 12 mars  
etablerades, beslutade Syntolkning Nu att varje år 
uppmuntra tillgängliga arenor. Detta genom att efter 
en nomineringsperiod, från de som vill medverka, till-
skriva respektive arena och förhöra sig om tillgänglig-
heten, främst för synsvaga. 
I år var det fem arenor som nominerats och valet av 
tillgängligaste arena 2019 föll på Malmö Stadsteater.

Följande arenor har tidigare år uppmärksammats och 
erhållit det specialgjorda glas priset.
2016 Malmöopera
2017 Norrbottensteatern
2018 Inkom inga nomineringar 
Intervju med representant från teatern kommer i näs-
ta nummer.
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Innehåll #6 
6 AoS möter Söderberg och Falkman
I februari, inför premiären och livesyntolkningen av Orfeus i underjorden mötte 
syntolken Claes Gylling Rickard Söderberg och Loa Falkman för ett samtal.  
Den 11 mars förändrades förutsättningarna och samtliga föreställningar ställdes in. 
Men det blev likväl ett möte som har något att berätta.

12 David Lega om Atlanta och Sydney
En som vet hur ett stort olympiskt mästerskap ter sig är David Lega. Han tävlade i 
två Paralympics, i Atlanta och Sydney.

13-21 Tokyo och Paralympics 2020
De olympiska spelen och Paralypics i Tokyo är uppskjutna i spåren av 
coronapandemin och covid-19. Men förberedelserna fortsätter och atleterna ska 
vara förberedda - när väl Paralympics avgörs.

22 Hur länge ska vi tiga stilla?
Fatmir Seremeti medverkade under 18 år i goalballandslaget. Nu är han 
tillgänglighetskonsult och bidrar med en krönika om skillnader.

Allt Om Syntolkning
E-tidningen utges av föreningen Syntolkning Nu i Sverige.
Polstjärnegatan 12b, 417 56 Göteborg. 
Organisationsnummer: 769621-8747
Telefon: 031 - 360 84 45 Mail: info@alltomsyntolkning.se
Redaktionen till detta nummer består av styrelsen för  Syn-
tolkning Nu i Sverige. Etablerad i juni 2010.

Bilden på första sidan, en modelldocka med käpp, påväg att 
snubbla över en El-scouter som ligger slängd på marken.  
I Nordstan i Göteborg, har GIL gjort en installation. Fashion 
don’ts. ”Att kunna leva och röra sig fritt i vår stad är ett 
privilegium, inte en självklarhet”.

Bilden på sidan två är fasaden på HIPP, Malmö Stadsteater, 
Sveriges tillgängligaste teater 2019.

Sidan 13

Sidan 12

Sidan 10

Sidan 22
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”Vi lever i en synnerligen oviss tid”

Den Nationella syntolkningsdagen 
tillkom i samband med att Unga med 
synnedsättning och Syntolkning Nu 
genomförde kampanjen #semig 2015. 
Att det just blev den 12 mars beskriver 
Mikael Persson från Syntolkning Nu.
– Vita käppen är redan etablerad till 
den 15 oktober och den 4:e januari är 

Brailledagen. Den nationella temada-
gen för Syntolkning blir alltså den 12 
mars varje år - samma dag som bland 
annat Världsglaukomdagen och kron-
prinsessans Victorias namnsdag. 
Dagen har koppling till bland annat 
drottning Victoria som var gift med 
Gustav V. Hon fick på äldre dar pro-

blem med synen och blev blind på ena 
ögat. Dessutom, Victoria, har ju sitt ur-
sprung i seger - och vi hoppas kunna 
segra i kampen för alla synskadades 
rätt till syntolkning och delaktighet i 
samhället.

Peter Lilliecrona
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I skrivande stund har de flesta 
svenska teatrar och större evene-
mang ställts in eller flyttats fram. 
Detta påverkar i hög grad de inpla-
nerade livesyntolkningarna som 
ställs in. 
Eurovision Song Contest i Neder-
länderna utgår helt och Skansen 
har problem med ekonomin vilket 
kan påverka de inplanerade syn-
tolkningarna av Allsång på Skan-
sen. 
I slutet av mars beslutades att det 
inte får vara större folksamlingar 
med mer än 50 personer. Fler ak-
tiviteter sker i stället via datorn. 
Artister sänder hemifrån och kul-

turinstitutioner sänder från teater-
husen. Vi på Syntolkning Nu har 
börjat lägga upp ljudet av syntol-
kade filmer på Soundcloud.
 Den 24 mars kom beskedet om att 
OS och Paralympics flyttas fram 
ett år till 2021. I tidningen hade vi 

tänkt att presentera några av alla 
de svenskar som hoppas få delta 
i Paralympics i Tokyo 2020. Inter-
vjuerna är redan klara sedan en tid 
tillbaka så vi kommer ändå presen-
tera idrottskvinnorna.  
Vår e-tidning fortsätter komma ut 
som vanligt, varje kvartal och inne-
hållet är vad som planeras tillgäng-
ligt för framtiden.

Peter Lilliecrona
Ansvarig utgivare

Syntolkningens 
helt egna dag



Livesyntolkad filmfestival

Har du någon fråga om syntolkning eller på annat sätt vill bidra i  
e-tidningen, kanske med en aktuell recension, kontakta oss då via  

redaktionen@alltomsyntolkning.se.

Göteborgs Filmfestival 2020 erbjöd 
flera olika livesyntolkningar. De ut-
ländska filmerna erbjöds även med 
uppläst textremsa och på några av 
filmvisningarna fick gruppen möj-
lighet att träffa regissörer och skå-
despelare. Den planerade filmfesti-
valen BUFF i Malmö ställdes in och 
planeras i stället till hösten, med 
syntolkning och uppläst textremsa. 
Till sommaren planeras fler gratis 
filmvisningar och till dessa mycket 
syntolkning. 12-16 augusti plane-
ras Sommarbion i Rålambshovs-
parken och några dagar senare 18 
-19 augusti Open Air i Göteborg. 

Senare under året kommer barn-
festivalen Prisma i Göteborg och 
Stockholm Filmfestival i november. 

På bilden: Henrik Schyffert som 
gjorde sin filmdebut med filmen 
”Spring Uje Spring”. I salongen 
fanns även Uje Brandelius som 
är filmens huvudperson. Filmens 
biopremiär var planerad till den 20 
mars men på grund av Coronaut-
brottet blev premiären framflyttad 
till hösten 2020.
De syntolkar som arbetade under 
festivalen var Emmeli, Peter och Leif.
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Rickard Söderberg har inga som helst sysselsättningsproblem den här våren heller – han verkar nu-
mera a-l-l-t-i-d vara i farten. 
Och han framträder nu i en lite annan framtoning än tidigare, typ Rickard 2.0 – smärt och elegant, och 
utan den tidigare imponerande hårpiskan.

Vi träffar honom på hans huvudarbets-
plats under våren, Malmöoperan, strax 
innan premiären på operetten Orfeus 
i underjorden av Jacques Offenbach 
(den skulle spelats till 10 maj).
Bland dignande festbord och flödande 
nektar i det numera slitna Olympen 
försöker Rickard där som Vän av ord-
ning få moralisk styrsel på spektaklet. 
Men det är svårt bland alla de blase-
rade gudarna, som alla är släkt med 
alla. De festar, bråkar och är otrogna 
medan Olympens härskare Jupiter för-
söker hålla ordning.

Rickards medspelare i operetten är 
bland andra Loa Falkman som Jupiter 
och Marianne Mörck som den gyllene 
Thalia, en exakt (men mindre) kopia 
av den mäktiga statyn i Malmöoperans 
foajé.
Föreställningen har tagits emot med 
jubel av publik och recensenter, och 
syntolkades den 15 mars.
Under Rickards handfasta ledning har 
också Allsång gjort entré på operan, 
den här våren blev det två sådana till-
ställningar (29/2 och 14/3) och båda 
syntolkades. Körsång har genomsyrat 
Rickards karriär, från Körslaget till Ga-
tans Kör. Och nu har han gjort Malmö-
operans Skånepublik till en hel kör! 
Med sin stora röst och sitt smittande 
engagemang lotsar han publiken/kö-

ren genom några av de största musi-
kalhitsen, pampigaste operakörerna 
och mest kända visorna. Han tar alltid 
in gästartister till allsångerna som bju-
der på spektakulära nummer.

Men inte nog med det. Den 21 och 22 
april får han egna konsertkvällar på 
den stora operascenen: ”Rickard ovan 
regnbågen”. För första gången får 
Malmö Operas publik då uppleva hur 
han spänner ut sina musikaliska ving-
ars fulla bredd tillsammans med Mal-
mö Operas orkester och damkör.
Musik av Queen och Elton John var-
vas med några av de mest älskade 
musikalerna och storslagen opera. All 
musik är specialarrangerad för Rick-
ard och stor orkester av Sveriges mest 
eftertraktade arrangörer. Och som all-
tid när det gäller Rickard Söderberg 
så kan publiken vara säker på att det 
kommer både en och två överrask-
ningar från hans glittrande rockärm.

Men sedan, efter att Orfeus också kom-
mit i hamn i maj blir det väl en lugn 
sommarsemester för energiknippet? 
Nejdå, inte alls: den 27 och 28 maj 
deltar han i Starlight, en färgsprakan-
de musikalisk välgörenhetsgala till 
förmån för organisationen Star for Life 
på Malmöoperan, i regi av Ronny Da-
nielsson. Bland övriga medverkande 
märks Lill Lindfors, Charlotte Perrelli, 

Oscar Pierrou Lindén och Lunds Stu-
dentsångare!

Och den 26 juni är det premiär för Ask-
ungen – ”en operettsaga för vuxna” 
– med Kammaropera Syd på Ystads 
Teater. 
– Vi har såvitt jag vet aldrig haft någon 
syntolkning på våra operetter i Ystad, 
men det låter som en strålande idé, 
det måste vi diskutera, säger Rickard.
Det har blivit utsålda hus fem år i 
rad för dessa uppsättningar i Ystad, 
så varför skulle det bli annorlunda i 
år? Det blir 12 föreställningar mellan 
26/6 och 5/7. Rickard Söderberg lär 
få spela ut på alla register i rollen som 
Askungens styvmamma. Vi skulle inte 
heller bli förvånade om balen på slot-
tet också får besök av Snövit, Törnrosa 
och Belle, och vem vet vad som hän-
der när man ställer alla dessa prinses-
sor på samma scen.

Och dessutom har Rickard en hel del 
att göra i andra medier också, som till 
exempel programserien Operahuset i 
SR P2 på lördagskvällarna efter 18-ny-
heterna.

Claes Gylling
Fotnot: Intervjun gjordes innan merpar-
ten av vårens kultur- och teaterutbud 
ställdes in på grund av covid-19.
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Söderberg tar operavägen 
till underjorden



Loa Falkman som Jupiter och Rickard Söderberg som Vän av ordning, här alltmer i moralisk 
upplösning, i operetten Orfeus i underjorden på Malmöoperan. 

FOTO: Mats Bäcker

Loa Falkman är en av Rickard Sö-
derbergs motspelare i operetten Or-
feus i underjorden, på Malmöoperan 
våren 2020.
– Senast jag stod på den här scenen 
var för 25 år sedan, som Rigoletto, 
konstaterar Loa. Känns fantastiskt 
att vara tillbaka!

På TV ser vi ju Loa väldigt ofta, som 
chefen i ICA:s reklamfilmer. På Mal-
möoperan är han chefen för alla gu-
darna, Jupiter. Senast han sågs på film 
var i Peter Jöbacks Jag kommer hem 
igen till jul, där han gjorde den ganska 
irriterande farbror Göran, som sjunger 
hellre än bra.
– När farbror Göran skulle sjunga 
O helga natt i filmen (en sång jag ju 
sjungit tusen gånger) fick vi ta om sä-
kert 20 gånger innan det blev ok, be-
rättar han. För det fick ju inte bli paro-
di, men absolut inte professionellt bra. 
Knepigt att sjunga dåligt på ett bra 
sätt, skrattar Loa.

Någon personlig erfarenhet av syntolk-
ning har inte Loa Falkman, men blir 
imponerad när han hör att både Or-
feus och julfilmen syntolkats. Och att 
nästa föreställning han ska medverka i 
också ska tolkas för synskadade: Chess 
på Helsingborgs Arena. Den har pre-
miär 5 juni, och syntolkas den 14 juni.
Shirley Clamp musikaldebuterar där 
i den kvinnliga huvudrollen Florence. 

Trots musikalutbildning vid Baletta-
kademin och många förfrågningar 
genom åren är Chess i Helsingborg 
hennes musikaldebut! Loa Falkman 
gör även han Chess-debut i rollen som 
KGB-officer Molokov. 

Claes Gylling
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Loa får ny erfarenhet med syntolkning



Datum Tid Kategori Titel Spelplats STAD HUR BOKA / KÖPA BILJETT
5/4 15:00 Konsert FLYTTAD - Från Broadway till Duvemåla Stadsteatern Halmstad Teatern
5/4 16:00 Teater INSTÄLLD - Äppelkriget Stadsteatern Helsingborg Teatern
7/4 19:00 Musikal INSTÄLLD - Hedvig and the angry Inch Stadsteatern Lund Riksteaterföreningen Lund , Syntolkning Nu
15/4 19:00 Teater INSTÄLLD - Tartuffe Hipp Malmö Malmö Stadsteater , Syntolkning Nu
17/4 17:30 Teater INSTÄLLD - Om kärlek Stadsteatern Göteborg Stadsteatern , SRF Göteborg
23/4 19:00 Teater INSTÄLLD - Stolthet och fördom Teater Halland Varberg Teatern , Syntolkning Nu
26/4 16:00 Opera INSTÄLLD - En midsommarnattsdröm Operan Malmö Syntolkning Nu
26/4 16:00 Teater Moderskärlek Västmanlandsteater Västerås Västmanlandsteater
. . . . . . .
13/5 19:00 Teater Spelman på taket Stockholm Stadsteater gästar Dansens hus Stockholm Kulturhuset , Syntolkning Nu
14/5 19:00 Teater Röde orm Kungliga Dramatiska Teatern Stockholm Dramaten , SRF Stockholm Gotland
17/5 12:30 Musikal Så som i himmelen The Theatre - Gothia Towers Göteborg Syntolkning Nu
. . . . . . .
14/6 16:00 Musikal INSTÄLLD-Chess Helsingborg Arena Helsingborg Arenan , Syntolkning Nu
14/6 15:00 Fars OTROligt HET Teaterladan Larv Syntolkning Nu
25/6 18.00 Teater Pippi på Cirkus Cirkus Stockholm Syntolkning Nu
27/6 15:30 Komedi Pappor på prov Krusenstiernska teatern Kalmar Syntolkning Nu , Malmö opera
. . . . . . .
4/7 19:00 Musikal En musikalisk fantasi om Lapp-Nils Döda fallet Östersund Estrad norr
18/7 14:30 Komedi Mitt i planeten Tjolöholm slott Tjolöholm Syntolkning Nu
30/7 19:00 Fars Pang i bygget Fredriksdalsteatern Helsingborg Syntolkning Nu , Eva Rydberg
. . . . . . . 
13/8 18:30 Teater Att angöra en brygga Galärvarvet på Djurgården Stockholm Syntolkning Nu
27/8 19:30 Show MAMMA MIA! The Party Rondo Göteborg Syntolkning Nu
26/9 15:00 Musikal Saturday night fever Chinateatern Stockholm Syntolkning Nu , Chinateatern
10/10 19:00 Musikal Carmera Spira Jönköping Teatern
18/10 15:30 Musikal Funny girl Malmöopera Malmö Syntolkning Nu , Malmöopera
8/11 15:30 Teater Rain man Oscarsteatern Stockholm Syntolkning Nu , Oscarsteatern
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Musikfestivalen WTAI 2011 erbjöds med syntolkning.Musikfestivalen WTAI 2011 erbjöds med syntolkning.
Att utan förvarning få en ballong i huvudet är hemskt, Att utan förvarning få en ballong i huvudet är hemskt, 
om man inget vet och inte ser den komma studsande.   om man inget vet och inte ser den komma studsande.   
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PARALYMPICS: TOKYO 2020

”Parasporten har gjort en fantastisk resa”
Det är en fantastisk resa som pa-
rasporten, eller handikappidrotten 
som det hette förr i tiden, gått ige-
nom under de senaste decennier-
na. Speciellt om man tänker på att 
det hela började på sjukhuset Stoke 
Mandeville, norr om London, där 
man startade tävlingar för att reha-
bilitera krigsskadade veteraner efter 
andra världskriget. Paralympics har 
utvecklats till att bli ett av världens 
största evenemang. 

Ett av mina tidiga minnen från Pa-
ralympics är från Seoul 1988 när jag 
var 15 år. Då nöjde sig SVT med att 
visa en timmes sammandrag när alla 
tävlingar var slut, och i tidningarna 
skrevs det bara om det gick bra för en 
svensk idrottare. Om det gick dåligt 
blev det inga artiklar alls.
Jag minns när jag själv var med och 
tävlingssimmade i slutet av 1990-ta-
let. Då fanns det inte ens tidtagning 
i bild i tv-sändningarna. Många var 
nog mer fascinerade över att vi kunde 
simma överhuvudtaget och brydde sig 
inte om tiderna. Mediebevakningen 
var ingen höjdare då heller.

Sedan ska jag vara ärlig och säga att 
kvaliteten på idrotten är väldigt myck-
et bättre i dag. På 1980-talet räckte 
det att träna 2–3 gånger i veckan för 
att bli uttagen till ett Paralympics. I 
dag tränar paraidrottare lika mycket 
som idrottarna i ”vanliga” OS, det vill 
säga minst 10–14 pass i veckan.
Det har gjort att parasporten har fått 
ett helt annat erkännande. Det är 
bragdguldet som skytten Jonas Ja-

cobsson vann 2008 ett bevis på. Under 
Paralympics i Peking tog han hem tre 
guldmedaljer, bland annat efter att ha 
vänt ett omöjligt underläge. Jonas var 
en klart värdig vinnare av Bragdguldet 
det året. Och våra paralympier i som-
mar kommer, om de presterar efter sin 
förmåga, att finnas med i Bragdgulds-
diskussionerna även 2020. 

I Paralympics samlas det många som 
trots ibland till synes oövervinnerliga 
hinder och miljöer lyckas göra otroli-
ga idrottsinsatser. De är förebilder för 
många barn och ungdomar, både med 
och utan funktionshinder, och gör att 
fler får upp ögonen för att det är möj-
ligt för människor med funktionsned-
sättning att leva ett aktivt liv.
Samtidigt vet jag att Paralympics idag 
riskerar att sätta en tuff press på en 
del barn. Jag har pratat med föräld-
rar till barn med funktionsnedsättning 
som har sett otroliga idrottspresta-
tioner på tv under Paralympics och 
nästan blivit uppgivna då de tänkt att 
”det här skulle vårt barn aldrig klara 
av”. Just därför är det otroligt viktigt 
att Paralympics ses som en inspiration 
att utvecklas, utifrån var och ens egna 
förutsättningar.

Om våra idrottare åker hem med med-
aljer är det jättekul, men det är inte det 
som är det viktigaste. Att människor 
tränar för att må bra är jätteviktigt 
för hela samhället, och då särskilt för 
funktionsnedsatta. 
Det vet jag, som tränat under i stort 
sett hela mitt liv. Det har gett mig stör-
re rörlighet, frihet och självständighet. 
De muskler jag tränade som elitsim-
mare hjälper mig fortfarande att ta 

mig ur sängen eller från rullstolen till 
soffan, helt på egen hand. Att vara 
stark i kroppen har varit helt nödvän-
digt för mig. Där har parasporten, och 
även Paralympics, haft stor betydelse.

David Lega 
Ledamot i Europaparlamentet

David Lega är född 1973 och är för-
lamad i armarna och saknar muskler i 
benen. När han var 12 år föddes hans 
intresse för simning då han började i 
Mölndals ASS. Han har haft en karriär 
som handikappidrottare och deltog 
i två paralympiska spel (1996, 2000). 
Han slog 14 världsrekord i simning åren 
1995–2000. Efter paralympiska spelen i 
Sydney 2000 drog han sig tillbaka från 
idrottsvärlden och arbetar nu poli-
tiskt för Kristdemokraterna. Han var 
kommunalråd i Göteborg åren 2011–
2019, samt andre vice partiordförande 
för KD åren 2012–2015. Sedan 2019 
sitter han i Europaparlamentet.
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PARALYMPICS: TOKYO 2020

Satsningen mot Tokyo 
fortsätter - trots allt

13

Först och främst - olympiska spel 
och olympiad är inte samma sak. 
En olympiad är tiden m-e-l-l-a-n två 
olympiska spel.
Alltså är vi i en olympiad mellan de 
31:a spelen i Rio de Janeiro och de 
32:a spelen i Tokyo.
Nu står det ju dock klart att perioden 
blir fem år istället för fyra.

De olympiska spelen och de paralym-
piska dito är ett av världens absolut 
största evenemang. Sommar-OS har 
324 grenar i 33 sporter, de paralym-
piska har 22 sporter - där taekwondo 
och badminton är nya. Sedan 1992 
arrangeras de båda spelen med några 
veckors mellanrum på samma plats.

Det är en lång process att sportsligt 
kvala in till mästerskapen. Många 
sporter har redan kvalat klart - men 
nästan lika många har sina sista kval 
kvar. När coronaviruspandemin med 
covid-19 blev ett faktum stod det ock-
så helt klart att de båda spelen inte 
skulle kunna genomföras på ett sä-
kert, eller för den delen rättvist sätt. 
Alltså valde man att för första gången 
i världshistorien skjuta upp ett OS. 

Det har varit inställt ett par gånger un-
der världskrigen men aldrig förr har 
en så enorm planeringsapparat bara 
ställt sig i pausläge och flyttat allting 
ett år framåt.

Något man tidigt bestämde var att 
spelen fortfarande heter Tokyo 2020 - 
även om det blir 2021. Tänk er bara 
kostnaderna att göra om logotypen 
och ersätta den på alla tänkbara ställ-
en.

Att åka på ett OS är stort. Jag har gjort 
två OS och var på väg till mitt tredje 
som fotograf. Det är så klart stor skill-
nad på mediabevakningen mellan de 
olympiska spelen och Paralympics. På 
”vanliga” OS är det någonstans 25000 
journalister och fotografer. Det kan 
ställas i jämförelse med Eurovision 
Song Contest som når 300 miljoner 

tittare under en kväll - där är ungefär 
2000 mediarepresentanter ackredite-
rade.

När nu allting ställs på vänt fortsätter 
ändå förberedelserna. Atleterna kan 
träna mer och bli ännu bättre och leva 
upp till mottot satt av de moderna spe-
lens grundare, Pierre de Coubertain –
Citius, altius, fortius. 
Snabbare, högre, starkare.
Många hade kanske prickat in topp-
formen precis till juli i år. Det får vi 
aldrig veta.

Mikael Persson
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Knasiga brillor på en funktionär från OS i Rio 2016. 
FOTO: Mikael Persson



När började du med judo?
– Tre veckor gammal var jag på mat-
tan första gången och när jag var fyra 
år började jag träna på Frölunda ju-
doklubb för min pappa höll på med 
judo. Det var inte någon som hade er-
farenhet att träna någon som är blind, 
men min pappa hade det. Då visste vi 
inte att judo var en sport som fungera-
de för synsvaga. I början av tonåren 
förstod jag att judo var en stor sport 
internationellt, för de som inte ser. Så 
det var ju tur att jag hållit på så länge.  
Så när jag var femton gjorde jag min 
första internationella ungdomstävling 

i Ungern, som jag vann. Sedan kom 
jag till seniortävlingarna. Då gick det 
mycket sämre.

Hur är det med kvalificeringen?
– Jag är aktiv representant i det in-
ternationella blindsportförbundet och 
har drivit frågan om förändring. Tro-
ligen ändras kvalificeringen efter To-
kyo, för idag är det inte rättvist och en 
fördel för de som ser lite mot mig som 
inte ser något alls. Då blir det en blind-
klass och en synskadeklass. 

Men nationellt har du drivit frågan 

Nicolina Pernheim
Sport: Judo. Tidigare OS: 3
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PARALYMPICS: TOKYO 2020

– Efter Beijing, London och Rio de 
Janeiro skulle jag verkligen bli för-
vånad om jag inte är med Tokyo och 
Paralympics igen. Ännu är jag inte 
uttagen i Sverige, men är kvalad in-
ternationellt.
Nicolina Pernheim, föddes blind har 
hunnit med hela tre paralympiska 
spel där hon i Rio de Janeiro var 
extremt nära att ta en bronsmedalj. 
Nicolina tävlar i klassen B1 (blinda) 
men tvingas möta motståndare som 
tävlar i både B2 och B3 då regler-
na inom Paralympics inte särskiljer 
dessa klasser.

14



åt andra hållet?
– Ja, det är för att vi som är aktiva be-
höver möjlighet att tävla. Det har vi 
fått igenom. Då gäller synskaderegler-
na. 

Har du testat andra idrotter?
– Goalball i många år. I friidrott var 
det 100 meter och längd. Jag har fort-
farande svenskt rekord i höjdhopp för 
blinda tjejer, 105 i stillastående. Sedan 
lite ridning och gymnastik, lite allt 
möjligt och såklart segling.  

Är det svårt med judo?
– Mina träningskompisar har till upp-
gift att hålla koll så vi som är blinda 
inte krockar med andra. På tävlingar 
är det domaren som håller koll och då 
är vi bara ett par på mattan. 

Hur är det med SM och VM?
– Seende SM är lite tuffare och där har 
jag som bäst tagit ett brons. Jag har 
en hel del EM-medaljer, en VM med-
alj och många Grand Prix, för det är 
många tävlingar hela tiden. Typ en 
varannan månad så det är mycket re-
sande. När jag var fyra år hade jag ing-
en tanke på att det skulle bli så mycket 
resande. 

Hur går det att kombinera med sko-
lan?
– Nu läser jag en Master i synpeda-
gogik och synrehabilitering. Som pa-
raidrottare kan man i dagsläget inte 
leva på sin idrott så jag måste skaffa 
en utbildning och jobba för att få det 
att gå ihop, även om man hela tiden 
jagar sponsorer.  Som alla idrottare 
måste man planera sin tid. I en del 
andra länder är de jag möter heltids-
proffs. 

Du tränar lite runt om i världen?
– Jag hoppar in i lite olika landslag tex 
USA och Storbritannien, för vi har ing-
et träningscenter här i Sverige.  Det är 
skönt att jag får vara med och träna. 
Nu senast i Tyskland fick jag vara med 
och träna med tyska landslaget.  Hei-
delberg är en bra tävling och en härlig 
första tävling på året. Det är ingen ran-
kingtävling och då kan man koppla av 
lite och slipper stressen att man måste 
göra bra ifrån sig. Nu i början på året 
tog jag guld vilket känns helt fantas-
tiskt då jag också vann på poäng. 
– De andra tävlande har så bra resur-
ser så jag är tacksam att få hoppa in 
och vara med. 

Hur är det med ungdomssatsningen 
efter dig?
– Vi har det bra på ungdomssidan 
där allt utgår från Göteborg och mig. 
Jag har jobbat aktivt för detta för jag 
tycker att det fanns inte riktigt när jag 
växte upp. Om två Paralympics har vi 
ett bra gäng.

Vilket är ditt bästa minne?
– Känslan av att vinna en bra match. I 
Portugal slog jag en från Azerbadzjan, 
det var en otrolig känsla att vinna den 
matchen. Det tog bara några sekunder 
och hon vägrade att gå upp från mat-
tan även när domaren sa till henne, 
”Stå upp du har förlorat!” 

PARALYMPICS: TOKYO 2020

Nicolina Pernheim.. 
FOTO: Syntolkning Nu
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När började du med längdhopp?
– Jag började när jag var sju år 
gammal, tack vare mina föräldrar 
som tyckte jag hade för mycket 
överskottsenergi. Jag förlorade 
synen när jag var fem år. När jag 
började var det egentligen ingen 
som tänkte att jag skulle börja med 
längdhopp. Jag började med tre 
stegs ansats, höll min ledsagare i 
handen och hoppade runt en me-
ter. 
– Nu springer jag på egen hand och 
har jag fjorton stegs ansats.

Hur är det med klassificeringen?
– Det finns tre olika klasser. 11-13  
och jag är i grupp 11 att jämföras 
med judons B1. Skillnaden är att vi 
alla i grupp 11 använder patchar 
som tejpas över ögonen samt mör-
kade glasögon, precis som de gör i 
goalball. I 12:a får de använda gui-
de om de vill och i 13 är det sam-
ma regler som för seende.
– Inom längdhopp tävlar man 
inom sin grupp och i Sverige är jag 
ensam i min grupp. Så jag tävlar 
mot seende personer. 
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Viktoria Karlsson
Sport: Längdhopp. Tidigare OS: Ett.

16

– Jag har trettio SM-guld men räk-
nar inte dem, då jag är ensam i min 
klass i Sverige.

Viktoria Karlsson fick cancer i ögo-
nen redan som liten och hon blev 
blind vid fyra års ålder. 
När hon var sju år hoppade hon sitt 
första längdhopp någonsin och tog 
sig till sitt första paralympiska mäs-
terskap 2016 i Rio de Janeiro.



Har du testat andra idrotter?
– Jag prövade kula, kast med liten 
boll och springa 600 meter när jag 
var yngre. Men på den första trä-
ningen såg jag någon som hopp-
ade längd. Det tyckte jag såg kul 
ut. Jag har även prövat simning, 
ridning och schack.

Vem är din förebild?
– Susanna Kallur, som varit skadad 
men aldrig ger upp. Det går att 
komma tillbaka och fortsätta käm-
pa. 

Hur är förutsättningarna?
– Det skiljer sig en del mellan län-
derna. När Brasilien kommer är 
det stora trupper. De har också en 
stor guidepool. Så varje tävlande 
behöver inte tänka på att ta med 
sin egen guide, utan kan fokuse-
ra på träningen. Nackdelen är att 
de inte får samma relation till sin 
guide. Jag får en del hjälp av kom-
munen men får stå för en del kost-
nader själv. Idag har jag inga egna 
sponsorer men får lite stöd av för-
bundet och deras sponsorer. Som 
andra idrottare har jag också stöd 
från min klubb.

Vilka är dina konkurrenter i Ja-
pan?
– I dag är världsrekordet 5.47. 
Mina främsta konkurrenter är någ-
ra från Brasilien, en snabb tjej från 
Kina som har världsrekordet på 
100 meter samt en ny tjej från Spa-
nien som förra året utmanade mig 
rejält om EM-guldet. I Paralympics 

i Rio vann de på 4.90 så jag tror 
det räcker med runt 4.80 för med-
alj i Tokyo. Det kommer bli otroligt 
jämt.

Hur är medieintresset för Pa-
ralympics?
– För min del känns det att det 
ökar inför Tokyo, i förhållande till 
Rio. Vet inte om det är media som 
är mer aktiva eller om jag blivit 
bättre.
Jag tränar i Friidrottens hus i Gö-
teborg och behöver inte så myck-
et tävlande utomlands till skillnad 
mot andra idrotter där man har 
rankingsystem för att kvala till Pa-
ralympics, medan vi har fasta grän-
ser. I mars var vi på en kvaltävling i 
Dubai, för det är för kallt att hoppa 
i Sverige nu. Detta för att resulta-
ten måste vara gjorda utomhus.

Hur är det med ungdomssats-
ningen efter dig?
– Just nu är den inte jättestor på 
parasidan. Jag är näst yngst i vårt 
gäng. Det finns inga speciella pa-
rasportklubbar utan alla går ut till 
vanliga klubbar. Jag vet inte hur 
det ser ut där och om någon ta-
gits upp i landslagssammanhang 
än. Jag hade en bra klubb som tog 
hand om mig och inte gjorde några 
konstigheter av det. 

Vilket är ditt bästa minne?
EM-fajten förra året mot span-
jorskan. Det var så otroligt jämt 
och att jag lyckades hoppa om 
henne i sista omgången. Det var 
en stor mental seger att få njuta av 
det guldet.

Peter Lilliecrona

PARALYMPICS: TOKYO 2020
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När började du med simning?
– Efter att jag provat en massa andra 
idrotter, där jag bara fick ont, börja-
de jag att simma 2007. För i vattnet 
gjorde inte min fot ont. Jag har alltid 
älskat vatten så det föll sig naturligt 
när jag väl började simma. Dessutom 
var det skönt att det inte gjorde ont på 
kvällarna efter träning. 

Hur är det med klassificeringen?
– Inom simning finns det 14 olika klas-
ser. 1-10 är olika fysiska funktionsned-

sättningar. Ettor är de som har störst 
funktionsnedsättning. Som exempel 
är jag nia. 11-13 är en visuell funk-
tionsnedsättning där elvorna simmar 
med helt svarta glas och där simmade 
till exempel Maja Reichard. 14 är den 
intellektuella funktionsnedsättningen.  
– När man skall kvalificeras gör man 
tester på land och i vatten samt har 
med ett läkarintyg.

Har du testat andra idrotter?
– Jag prövade en hel del men i och 

PARALYMPICS: TOKYO 2020
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Lina Watz
Sport: Simning. Tidigare OS: Ett. 

FO
TO

: S
ve

rig
es

 P
ar

al
ym

pi
sk

a 
K

om
m

itt
e

– Just nu har jag det så bra för att jag 
kan, i mitt eget företag, leva på min 
idrott och får träna så mycket jag vill.
Lina Watz föddes utan vadben i hö-
ger ben. Diagnosen heter fibula ap-
lasi. Hon har en stor portion envishet 
och målmedvetenhet genom åren. 
2017 valde Lina att amputera höger 
fot vilket gör att hon nu fått nystarta 
sin satsning mot Tokyo,
Flera hundra tusen såg henne  
i TV-serien ”Vinnarskallar”.



med att det gjorde ont i foten fungera-
de det inte.

Är det svårt med simning?
– Det som är bra med simning är att 
det är så enkelt att börja. Jag har alltid 
simmat i en grupp där det inte funnits 
andra med några funktionsnedsätt-
ningar och det har fungerat jättebra.  
Det kan finnas vissa delserier som man 
förkortat för mig, men då kan jag fort-
sätta vara med de andra. Jag tycker 
det är häftigt att det finns så många 
exempel på parasimmare som simmar 
med andra utan funktionsnedsättning-
ar. I andra idrotter kan det vara svårt 
men i simning fungerar det jättebra. 

Vem är din förebild?
– Jenny Ekström, vi simmade tillsam-
mans i landslaget under många år. 
Hon kom fyra i Paralympics i Beijing 
och i Rio blev det två silver och två 
brons . Även om vi är olika är vi nära 
vänner. Hon är alltid ödmjuk, nog-
grann och målmedveten. Hon har 
många egenskaper som gör henne till 
en bra idrottare.

Hur går det för dig på SM och VM
– Det går bra. Efter Rio 2016 ampute-
rade jag mitt ben och då gick jag från 
10 till 9 i klassificeringen. Så jag har 
hunnit tävla på ett EM och ett VM. I 
maj åker jag på mitt nästa EM och jag 
tycker det går bra. På senaste EM tog 
jag ett silver på 100 ryggsim och på 
VM kom jag femma. Så vi får se i maj 
hur bra det står sig, för jag vill ju bara 
bli uttagen till Tokyo.
I Sverige är det svårt att tala om kon-
kurrens då vi är för få. För att få kon-
kurrens måste man åka utomlands.

Vilka är dina konkurrenter i Japan?
– Spanjorskan är väldigt duktig på 

ryggsim. Så finns en extremt duktig 
och superhäftig tjej från Nya Zealand, 
som precis gick ned från tio till nio.

Har mediaintresset förändrats för 
dig efter deltagandet i Vinnarskal-
lar?
– Ja visst har det det. Det var ju flera 
hundratusen som tittade på serien. Så 
det är klart att man får ett uppsving 
av en sån typ av program och expone-
ring. Det känns också att det generellt 
är mer uppmärksamhet nu än vad det 
var inför Rio.

Hur är det med ungdomssatsningen 
efter dig?
– Det är svårt att se, då alla kommer 
från sina olika klubbar, där förutsätt-
ningarna skiljer en del. Men det känns 

kul att det händer en del. När jag bör-
jade simma var jag verkligen yngst. 
Jag var den lilla tjejen, 14 år, som bara 
hängde på under mitt första VM. Nu är 
jag nästan äldst så det är jag som har 
mest koll och ser till att allt flyter på 
och fungerar. Det gick väldigt fort för 
nästan alla äldre slutade nästan samti-
digt mellan 2014-2016.

Vilket är ditt största minne?
– Det är från försöken på femtio frisim 
i Rio. Jag slog mitt personliga rekord 
med över en halv sekund. Mitt livs 
bästa lopp på mitt första Paralympics, 
med massor av folk som skrek och det 
var så mycket adrenalin.

Peter Lilliecrona

FO
TO

: S
ve

rig
es

 P
ar

al
ym

pi
sk

a 
K

om
m

itt
e

PARALYMPICS: TOKYO 2020

19



När började du med cykling?
– Som de flesta barn började jag tidigt. 
2008 började jag träna cykel tillsam-
mans med min pappa och då trodde 
jag inte att jag skulle vara där jag är 
idag. 
– Jag har dålig känsel i mina fötter, så 
cykel fungerade bra för mig. Det var 
den första idrotten som jag kände att 
jag kunde hantera och inte blev frånå-
kt hela tiden. 

Har du testat andra idrotter?
– Som de flesta har jag gått igenom re-
gistret bollsporter och friidrotter. När 
jag var yngre fastnade jag för hästar 
och hoppade i många år. Balansen var 
kanske inte den bästa när jag ofta fick 
tejpa fötterna i stigbyglarna för att de 
inte skulle vika sig.

Är det svårt med cykling?
– När jag började träna med cykel, 
med skor som mina fötter satt fast i 

PARALYMPICS: TOKYO 2020
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Anna Beck
Sport: Cykel. Tidigare OS: Debutant.
– När jag bestämde mig för att satsa 
på Tokyo ville jag göra det på ett rätt-
vist sätt för mig själv. 
Anna lider av den ovanliga nervsjuk-
domen CMT som får musklerna att 
förtvina. Signaler till olika muskler 
har slutat att fungera vilket gör att 
dessa muskler sakta förtvinar. 
CMT är en progressiv sjukdom och 
det finns idag inga bromsmediciner.



PARALYMPICS: TOKYO 2020
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kände jag att det var en idrott som 
fungerade för mig. Det var inte förrän 
i 25 års åldern jag fick diagnosen. Det 
är en svår sport då det är taktisk och 
tekniskt. 
– För två år sedan började jag med 
bana och det är jätteroligt. Det ser 
enkelt ut när man bara kör runt runt, 
men du har inga växlar, ingen broms 
och inget frihjul. Så händer något 
fortsätter benen att gå. I Sverige finns 
bara en velodrom och den är i Falun, 
så jag åker dit och tränar. Jönköping 
har varje måndag banträning för unga 
och paracyklister.
 
Vem är din förebild?
– Oj, jag har så många lokala förebil-
der dom lever och inte bara är. Skall 
jag nämna någon så är det Anders Ols-
son. Vi har gjort mycket tillsammans. 
Han är inte bara utan han lever. Vi slog 
Vätternrundan rekordet förra året för 
handcyklister. Vi försökte gå under 
tio timmar och kom i mål på 8:47!  
Vi snittade 34km per timma med en 
handcykel.

Hur har dina resultat förändrats un-
der de senaste åren?
– 2008 började jag och det har blivit 
ett ständigt växande intresse. Jag höll 
igång mycket då men går inte att jäm-
föra med min elitsatsning som började 
2015, med stort stöd från min familj. 
Jag har fått gå ned 80% och är tjänst-
ledig för att kunna träna och förbere-
da mig som en helt privat satsning. 
Nu har jag stöttning från förbundet, 
vilket underlättar jättemycket. Jag har 
nu även några lokala sponsorer, men 
inget man kan leva på. Jag har en man 
som står bakom och verkligen vill det 
här.

Hur går det för dig SM och VM
– Jag har alltid identifierat mig som 
dålig. Så när jag började tävla mot lik-
värdiga blev jag förvånad, för det gick 
väldigt bra.
– Alla gånger jag varit med i världscu-
pen har jag varit på pallen. 2017 vann 
jag VM i linje och silver i tempo/lands-
väg. 2018 tog jag dubbla guld. När 
jag körde bana, 3000 meter, för första 
gången 2019 tog jag brons. 

Hur är det med klassificeringen?
– Inom cykel finns fyra grupper, tan-
dem för synsvaga som har en grupp, 
traike som har ett framhjul och två 
bakhjul, handcykel och racer för per-
soner som kan hantera en vanlig cy-
kel, har fem klassificeringar. Där ett är 
för större funktionshinder och fem för 
mindre. Jag är en trea.

Har du koll på dina konkurrenter i 
Japan?
– Ja, det har jag. Vi har alla olika 
förutsättningar. I många länder har 
idrottarna det här som sitt yrke. Men 
när jag bestämde mig för att satsa på 

Tokyo skall jag göra det på ett rättvist 
sätt för mig själv. Även på hemmaplan 
finns utmaningar då vår son har sam-
ma sjukdom som jag, fast värre.

Har är mediaintresset för dig och 
paracyklingen?
– Jag vet inte hur det var innan. Men 
jag tycker att det är väldigt viktigt att 
vi syns och når ut, så vi får fler att bör-
ja. 
– Själv fick jag en tidning som skicka-
des ut inför Vätternrundan. Där fanns 
en artikel om Henrik Marvig och det 
var så jag fick nys om paracykel över-
huvudtaget. 

Vilket är ditt hittills största idrotts-
minne?
– Det är när jag vann VM guld i tempo-
lopp i Italien. Jag trodde först att jag 
kom tvåa. Det var lite kämpigt inför 
loppet för min son blev snabbt väldigt 
försämrad. Jag vända detta till en ur-
kraft, detta skall jag göra för honom. 
Vid varje tramptag som kändes slitigt 
fanns min son framför mig. 

Peter Lilliecrona



I januari 2010 arbetar jag på idrotts-
föreningen FIFH Malmö, har erbju-
dande om andra jobb och varit med 
om äventyr som gemene man bara 
kan drömma om. Men det slår mig 
allt mer hur samhället systematiskt 
diskriminerar människor med funk-
tionsnedsättning under i stort sätt 
samtliga av livets faser. 

Barn med funktionsnedsättning ham-
nar snabbt efter jämnåriga i skolan 
på grund av att hjälpmedel och an-
passade läromedel kommer försent 
eller inte alls. Konsekvensen blir att 
när dessa barn  blir vuxna hamnar de 
utanför högre studier och i lågavlöna-
de yrken om de har tur. Annars sällar 
man sig till den allt mer växande ar-
betslöshetsstatistiken som för tillfället 
är cirka femtio procent för människor 
med funktionsnedsättning. Då är inte 
de som av olika anledningar hamnat 
utanför arbetslöshetsstatistiken inräk-
nade.

De som mot förmodan tar sig vidare 
till högre studier får det inte nämnvärt 
lättare att få ett arbete och många av 
de fortsätter studera långt efter exa-
men då de inte kan få ett arbete som 
motsvarar deras kompetens. Tanken 
att det finns arbetslösa individer med 
synnedsättning som har fler högskole-
poäng än läkare är svindlande.  Färd-
tjänsten fungerar väldigt dåligt och 
kollektivtrafiken är otillgänglig vilket 
också gör det svårt för oss att ta plats 
och engagera oss i samhället. Så fort-
sätter det i område efter område och 
jag känner en djup frustration ta form 
i mitt inre och känner att vi alla bor-

de kunna göra mer. Varför ska just vi 
tiga stilla? Varför ska vi acceptera att 
bli behandlade som någon sorts andra 
klassens medborgare? Det går upp för 
mig att det jag råkat ut för i mitt be-
sök på arbetsförmedlingen sommaren 
2003 efter gymnasiet då jag fick rådet 
att söka förtidspension bara är ett led 
i den systematiska diskrimineringen. 
Man har hamnat i en tanke om om-
händertagande istället för att ge folk 
nycklar att ta hand om sig själva. Jag 
blir förbannad när jag ser att alla mina 
oerhört kapabla vänner och kollegor i 
parasporten riskerar att inte få något 
jobb. Dessa är starka individer med ett 
oerhört driv och målmedvetenhet men 
som ändå inte får en chans. Vad blir 
det då av de som på grund av samhäl-
lets alla hinder brutits ner totalt och 
som inte ens vågar gå utanför sin dörr 
på egen hand. Vem kommer ge de en 
chans? Alla dessa människor som med 
relativt enkla medel skulle kunna få 
nycklar att ta hand om sig själva och 
bidra till samhället istället för att leva 
av det. 

Medan tidigare klasskamrater, vänner 
och grannar går vidare i utvecklingen 
och gör klassresor stannar dessa indi-
vider kvar i det tillstånd och beroende 
som samhället bestämt åt de. Gruppen 
människor med funktionsnedsättning 
är inget annat än ett  slagträ i den po-
litiska debatten. När samma politiker 
inte kan hitta någon annan mer tyst 
grupp att skära i ekonomiskt så skär 
man ner i LSS, ledsagning och andra 
viktiga insatser som gör stor skillnad 
i individens liv och självständighet. Vi 
tiger stilla. Vi tillåter andra kidnappa 
våra frågor och tycka och tänka åt oss 

och själva sätter vi många gånger vårt 
hopp till våra intressepolitiska organi-
sationer. 

Organisationer som i mångt och myck-
et lever i det förgångna och inte häng-
er med i utvecklingen och i rådande 
samhällsklimat. En sanning är att en 
organisation styrs och bedrivs i en-
lighet med sina medlemmar och att 
medlemmarna till slut ändå påverkar 
inriktningen i organisationen. Vilken 
inriktning och vilka frågor blir vikti-
ga och får företräde i organisationer 
där den absoluta majoriteten av med-
lemmarna är i pensionsåldern? Det är 
knappast frågor som arbetsmarknad 
och utbildning som står högst upp på 
agendan. Frågor som formar och be-
stämmer individens liv och framtid 
redan från barnsben. Trots att vi ser 
gång på gång exempel på starka och 
framgångsrika människor med funk-
tionsnedsättning som mot alla odds 
tar plats, klarar sig själva och bidrar 
som alla andra till samhället tar man 
inte lärdom av dessa utan närmast ser 
de som konkurrens och som avfälling-
ar vars åsikter helst skall tystas. 

År 2020 har inte mycket förändrats för-
utom att klyftorna växt ytterligare där 
personer med funktionsnedsättning 
fortsatt lever i stor fattigdom och ut-
anförskap.  I ett land som Sverige har 
alla individer goda möjligheter till ut-
bildning och därmed en klassresa och  
förändring till det bättre. Man bär ett 
ansvar för sitt liv och kan påverka sin 
framtid men det stämmer inte för alla. 
Människor med funktionsnedsättning 
påbörjar sin livsresa långt efter jämn-
åriga och det avståndet växer hela ti-
den genom livet.

Seremeti: ”Hur länge ska vi tiga stilla?”
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Det är i grund och botten en fråga om 
människosyn och människovärde. 
Alla starka individer med funktions-
nedsättning och våra organisationer 
har ett ansvar att samarbeta och ge-
mensamt bekämpa den orättvisa som 
tillåter att människor med funktions-
nedsättning ses och behandlas som en 
andra klassens medborgare livet ut. 
Vi har mycket att lära av HBTQ-rörel-
sen som lärt sig att släppa fram och 
dra nytta av starka profiler och som 
idag har namnkunnig representation i 
samtliga samhällets områden så som 
media, utbildning, arbetsliv etc. När 
kommer dagen då det är självklart 
med en blind tjej som programledare 
för Melodifestivalen eller en rullstols-
buren som nyhetsankare på TV4? När 
kommer dagen då det är olagligt att 
neka en individ anställning på grund 
av att hen är beroende av sin ledar-
hund för att kunna ta sig till arbetet? 
När kommer dagen då vi spontant kan 
åka och hälsa på en vän, gå på bio eller 
teater som är syntolkad? Det kommer 
inte att hända förrän vi  är beredda att 
stå enade och lika högljudd som andra 
minoriteter kräva vår plats i samhäl-
let. Det kommer inte heller att hända 
så länge de som sätter agendan för 
våra frågor inte berörs av de samma. 
Vi kan alla dra vårt strå till stacken ge-
nom sociala medier och andra forum 
men det krävs att vi vågar, är modiga 
och stödjer varandra.         

Tiden går och avståndet växer Hur 
länge ska vi tiga stilla?  

Fatmir Seremeti
föreläsare, paralympier 

och tillgänglighetskonsult
Insight Visions FO
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•     Ema (26/4)
NonStop Entertainment

• No time to die (hösten) 
SF Studios
    
• Spring Uje Spring (hösten) 
TriArt

Under förra året laddades det totalt 
ned 2947 ljudfiler, varav 1994 enbart 
var för bio. Under årets två första må-
nader gjordes 1020 nedladdningar.

Källa: SFI

Kommande filmer med syntolkning och uppläst textremsa

2946

Samtliga syntolkade filmer under 2020. Utländska även med uppläst texremsa

1 The Farewell* 
2 Pelle Svanslös
3 Catwalk*
4 Lasse-Majas detektivbyrå -  
   tågrånarens hemlighet*
5 Breaking surface
6 Min pappa Marianne
7 Charter 
8 The Peanut Butter Falcon

* Senare även för TV/DVD/VOD 
Källa: SFI

Av de cirka 15 filmer som var nomi-
nerade till årets Guldbagge var endast 
hälften försedda med syntolkning. 
Av de nio som delade på alla Guldbag-
gar var bara hälften tillgängliga med 
syntolkning.
Dessa fyra filmer finns med syntolk-
ning, men endast 438 dagar är klar för 
visning i andra fönster:

438 dagar
Eld & lågor
Jag kommer hem igen till jul
Quick 

De övriga fem filmerna blev av någon 
anledning utan syntolkning. 
Oscarsvinnaren Parasit finns inte hel-
ler med uppläst textremsa

And Then We Danced
Aniara
Josefin & Florin
Om det oändliga
Parasit

Dessa filmer var nominerade och är 
försedda med syntolkning:
Britt-Marie var här
En del av mitt hjärta
Hasse & Tage 
Sune Best man

Dessa saknar helt syntolkning:
Fågelfångarens son
Ring mamma!
Transnistra

Tillgänglig Guldbagge?



Årsmötet hölls som planerat med några 
få undantag. Det blev ingen förtäring 
och man satt inte runt samma bord. I 
stället skedde det tionde årsmötet via 
konferenstelefon. De medlemmar som 
anmält intresse för årsmötet, ca 25% 
av medlemmarna ringde upp ett tele-
fonnummer och på så sätt kunde de 
delta i mötet. Man hörde varandra och 
man kunde även delta med egna idéer, 
frågor och förslag.
Bland de övriga frågor som diskutera-
des fanns föreningens tio-årsjubileum, 

projektet syntolkning på distans samt 
hur pandemin påverkar syntolkning i 
allmänhet och Syntolkning Nu i syn-
nerhet. 
Efter mötet tog man en kort paus för 
att sedan medverka på livesyntolk-
ningen av Stulen kärlek på Lisebergs-
teatern.
De som fanns i salongen hade väldigt 
roligt under de två timmar pjäsen på-
gick.

Styrelsen för Syntolkning Nu under 
verksamhetsåret 2020/2021består av 
följande ledamöter och suppleanter:
• Peter Lilliecrona
• Niklas Gårdelid
• Mikael Persson
• Ulf Olausson
• Anders Ziethén
samt
• Lotta Isacsson
• Linus Forsberg
• Madeleine Linder
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esFöreningen Syntolkning Nu i Sverige 

bildades den 18 maj på trappan till 
Göteborgs Stadsteater. 
Nu har föreningen haft sitt tionde års-
möte och denna gång på Hotel Gothia 
i Göteborg. De medlemmar som inte 
kunde närvara kunde följa årsmötet 
via telefon. Så var det tänkt i alla fall.

Regi: RONNY DANIELSSON
Musikaliskt ansvarig/Kapellmästare: 
JOAKIM HALLIN 
Koreografi: ROGER LYBECK
Baserad på SHOLEM ALEICHEMS berättelser
Med särskilt tillstånd av ARNOLD PERL
Manus: JOSEPH STEIN
Musik: JERRY BOCK

Sångtexter: SHELDON HARNICK
Producerad i New York av Harold Prince
Ursprunglig regi och koreografi: 
JEROME ROBBINS
Uppförs med tillåtelse av Music Theatre 
International (Europe) Limited

Spelman 
på taket
 med Pia Johansson och Dan Ekborg kulturhusetstadsteatern.se 

EFTER SYNTOLKNING NU:S 10:DE ÅRSMÖTE

STADGAR FÖR DEN EKONOMISKA 
FÖRENINGEN SYNTOLKNING NU
Syntolkning innebär ökad tillgänglig-
het genom att visualisera bilder från 
livearrangemang såsom teater likväl 
filmer och andra konstformer för per-
soner som har nedsatt syn.

Föreningens ändamål är att sprida in-
formation om syntolkning i allmänhet 
och att syntolk skall bli ett nationellt 
begrepp.
Föreningen skall samverka med andra 
organisationer som är villiga att främ-

ja positiv utveckling för blinda, gravt 
synskadade samt synsvaga barn, ung-
domar och vuxna.
Föreningen skall utifrån tanken om 
alla människor lika värde, verka för de 
synskadades rätt till social gemenskap 
och möjlighet till att besöka teatrar, 
biografer och arenor för att få se ett 
syntolkat evenemang.
Föreningen är en demokratisk, ideell 
organisation som är politiskt och reli-
giöst obunden.

Föreningen har sitt säte i Göteborg.



2ENTERTAIN OCH VICKY NÖJESPRODUKTION PRESENTERAR
EN HALSBRYTANDE FARS AV RAY COONEY

Thomas PETERSSON
Ola FORSSMED
Sussie ERIKSSON

Pappor
Prov
På

REGI OCH ÖVERSÄTTNING

EDWARD AF 
SILLÉN

 Andreas NILSSON         Anki ALBERTSSON Tobias PERSSON
Anna-Karin PALMGREN  Martin RYDELL  Peter GRÖNING

Hjalmar FREIJ
PREMIÄR 25 JUNI PÅ

KRUSENSTIERNSKA TEATERN I KALMAR
Biljetter: Showtic.se, Kalmarsalen 0480-42 10 10

www.krusenstiernskateatern.se
Hotellpaket: Kalmar.com

sommarens skrattfars

- boka nu!sommarens skrattfars

PREMIÄR 25 SEPTEMBER
SPELAS HELA HÖSTEN 2020

ROBERT GUSTAFSSON
JONAS KARLSSON

V I C K Y  N Ö J E S P R O D U K T I O N  &  2 E N T E R T A I N  P R E S E N T E R A R 

BOKA HÄR!

Samtliga annonser i tidningen gäller kommande 
pjäser och evenemag ,som på olika sätt kommer 
erbjudas med livesyntolkning på avsedda dagar. 
Se aktuellt kalendarie på sidan 12.  
Dock kan förändringar utan vår vetskap ske.


