
VISIR AKTUELLT
Friskare liv

Nr 1 mars 2011 • Medlemstidning för Riksförbundet VISIR

Nästa nummer av VISIR Aktuellt kommer i mars 2012

medlemStIdnIng föR RIkSföRbundet VISIR | nR 3-4 noV 2011

Mona Wahlgren
eldsjäl mot tobak

Frågor kring
Rökfria Hus

barnens sidor
Musikrecensioner

Firar 1 år!

Reportage från
Almedalsveckan
& luft-konferens



2

VISIR AKTUELLT

VISIR-Aktuellt/Friskare liv är medlemstidning för Riksförbundet VISIR

Utkommer:   Fyra nummer per år
Ansvarig utgivare:   Arne Stråby, arne.straby@telia.com 
Förbundsordförande:   Dick Jansson, dickbirgitta@msn.com 
Grafisk produktion:   Mynta design och produktion, maria@myntadesign.se
    Material per post till kansliet.
Tryck:     X-O Graf Tryckeri AB, Uppsala ISSN 0282-0617
Prenumeration:   150:-/år
Adress:    Riksförbundet VISIR, Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B, 116 28 Stockholm
    Tel 08-591 282 11, visir@telia.com, www.visir.a.se
    Omslag Gamla Uppsala högar Foto: Maria Henriksson

Förbundsordföranden har ordet

Dick Jansson
Förbundsordförande i VISIR

Tobaksproblemet kräver både
nationella och globala åtgärder. 
UNICEF har nyligen krävt att FN:s 
barnkonvention görs till svensk lag. Den 
svenska regeringen har undertecknat kon-
ventionen, men bryr sig inte om den i 
praktisk politik. Precis samma sak gäller 
tobakskonventionen. Regeringen har 
skrivit under men gör litet för att leva 
upp till dess förslag.  Gör de båda konven-
tionerna till svensk lag!  Det skulle betyda 
mycket för barns och ungdomars hälsa i 
fortsättningen!

Den 21 maj 2003 antog FN:s Världs-
hälsoorganisation (WHO) en konvention 
om tobakskontroll. Den är ett interna-
tionellt juridiskt avtal som ska minska 
tobakens skadeverkningar för både indi-
vider och samhällen. 

Tobaksproblemet kräver både 
nationella och globala åtgärder. Tobak-
en bidrar förutom till ökade skillnader 
i hälsa och för tidig död även till fattig-
dom, ökade sjukvårdskostnader och stora 
miljökonsekvenser. 

Tobaksbruket drabbar mest fattiga 
människor. Varje år skördar tobaken när-

mare 5,4 miljoner dödsfall varav 70 pro-
cent i utvecklingsländerna. Fördelningen 
i dödsfall mellan utvecklingsländer och 
utvecklade länder beror på att tobaksin-
dustrin nu inriktar sig på att öka tobaks-
bruket i 3:e världen.

Förslag till åtgärder i konventionen är 
höga priser och skatter på tobaksproduk-
ter, skydd mot exponering för passiv rök-
ning och riktlinjer för mätning av tobaks-
varornas innehåll. Artiklarna innehåller 
också åtgärder som hälsovarningar 
på tobaksprodukter, förbud mot 
all reklam för tobak och förbud 
för tobaksindustrin att sponsra 
evenemang. 

En av artiklarna handlar 
även om utbildning för att 
stärka allmänhetens kunskap 
om tobak och tobakskontroll. 
Den beskriver hur effektiva och 
allsidiga program för utbildning 
samt hur allas rätt och möjlighet 
till tobaksavvänjning kan främjas.

Andra åtgärder är inriktade på att 

minska tillgången på och tillgängligheten 
till tobaksprodukter. De består bland 
annat i att bekämpa smuggling och för-
bud mot försäljning av tobaksvaror till 
minderåriga. Allt detta är viktigt!

Dick Jansson
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Sommartid är som de flesta vet en aktiv 
period på Gotland. Politikerveckan har 
växt ut till en stor apparat med många 
seminarier och diskussioner i många 
ämnen, även tobak.

Ett seminarium på temat ”Livsstil – 
självklar hälsofråga” hölls vid Almedalens 
hotell den 8 juli. Seminariet fokuserade 
på viktiga livsstilsfrågor - den livsfarliga 
rökningen, ett hälsosamt äldreliv och den 
goda maten.

Från VISIR på Gotland deltog Anne-
Marie Franzon, Gerd Gahne och Folke 
Frendin.

Bilden här visar deltagarna i panel-
debatten. Från vänster Alexandra Charles, 
ordförande i 1,6 & 2,6 miljonersklubben, 
Alexandra Pascalidou, journalist, Anita 
Jernberger, landstingsråd (fp), Landstinget 
i Östergötland, Gunilla Bolinder, över-
läkare, Karolinska universitetssjukhuset 
och Sofia Nerbrand, chefsstrateg i Region 
Skåne. 

Dessutom medverkade Anna Maria 
Corazza Bildt, EU-parlamentariker och 
Maria Larsson, barn-och äldreminister 
samt Johan Brun, medicinsk direktör på 
Pfizer vid detta seminarium.

Andra arrangemang under Almedals-
veckan var en temadag om tobak den 5 
juli. Tankesmedjan Tobaksfakta hade då 

två seminarier, ett om WHO:s tobakskon-
vention och ett om exponeringsförbud för 
tobak. Dessutom höll de tre yrkesförening-
arna mot tobak, Lärare, Sjuksköterskor och 
Tandvård mot Tobak var sitt seminarium. 

Folke Frendin och Arne Stråby

Tobak i Almedalsveckan

Deltagarna i paneldebatten Alexandra Charles, Alexandra Pascalidou, 
Anita Jernberger, Gunilla Bolinder och Sofia Nerbrand.

Visby, Gotland.
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Fråga 
Frågan vilka krav läkare och sjukhus 
kan ställa på en patient är särskilt aktuell 
inför en operation. Patientens rökvanor 
är ingen personlig fråga. Om någon sök-
er eller remitteras till läkare med symp-
tom som kan ha att göras med hans eller 
hennes rökvanor så måste läkaren påtala 
detta. Om läkaren ordinerar att upphöra 
med all rökning så måste patienten samar-
beta och följa ordinationen.

Men om sjukdomen kräver en opera-

tion ställs frågan på sin spets. Kan läkaren 
kräva ”rökstopp först”? Är det rätt och 
moraliskt att vägra operera rökare?

Vi låter frågan gå till Bengt Rosengren, 
cancerläkare och professor emeritus i 
onkologi, dessutom ledamot i VISIR:s 
förbundsstyrelse. Här följer hans svar:

Svar
Ett sådant avgörande är svårt, och mycket 
beror på vad det är för slags operation 
det gäller. Man måste alltid väga riskerna 

fråga doktorn
BenGT ROSenGRen SVARAR

mot vinsterna. Nikotinet vid tobaksbruk 
påverkar blodkärlen. Därmed påverkar 
det också blodförsörjningen i vävnaderna 
ogynnsamt. 

Detta ger en ökad risk för komplika-
tioner i form av sämre läkningsförmåga 
och sämre infektionsförsvar. Det kan i 
enskilda fall göra att riskerna väger över 
vinsterna med operativa ingrepp, som 
man därför i vissa fall måste avstå ifrån.

Bengt Rosengren

BenGT ROSenGRen
Cancerläkare och professor emeritus i 
onkologi, dessutom ledamot i VISIR:s 
förbundsstyrelse

Ronja Frankel, 16 år

Vittsjö, Skåne
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-Det är onödigt och väldigt dyrt. 
Sen får man dålig kondition också.

-Jag har varit med i Tobaksfri duo 
som man har på skolor. Jag gick i det 
för att jag dels inte röker och sen för 
att kunna visa och stärka andra  män-
niskor/elever att stå emot rökning och 
visa att det coolt att inte röka!

-Jag har valt att inte röka eftersom 
jag vet hur mycket det skadar häl-
san, och varför betala så mycket 
för något som skadar en?

Varför röker inte du?
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VISIR
tfn 08-591 28 211
E-post: visir@telia.com
www.visir.a.se

Cancerfonden
tfn 08-744 10 00
www.cancerfonden.se

Hjärt-Lungfonden,
tfn 08-566 242 00,
www.hjart-lungfonden.se

A non Smoking Generation
tfn 08-10 93 00
www.nonsmoking.se

Lärare mot tobak
tfn 08-669 81 58
www.teachersagainsttobacco.org

Läkare mot tobak
tfn 08-669 81 58

Sjuksköterskor mot tobak
tfn 08-669 81 58

Mun- & Halscancerförbundet
tfn 08-655 40 01

Farmaci mot tobak
tfn 08-669 81 58

Tandvård mot tobak
tfn 08-669 81 58
www.dentistryagainsttobacco.org

Astma- och Allergiförbundet
tfn 08-506 28 200
www.allergia@astmaoallergiforbundet.se

nätVeRket för tobAkSpReVentIon

Förslag som syftar till att minska rök-
ningen och annat tobaksbruk har vi 
ställt länge från VISIR, och vi är långt 
ifrån ensamma om det. nu börjar riks-
dagsledamöter haka på trenden. ett 
flertal av årets motioner ställer förslag 
i samma riktning. 

En motionär, Hans Hoff (s), vill att Sver-
ige så snart som möjligt inför hälsovarn-
ingar med bilder på cigarettpaketen. De 
har i studier visat sig vara effektiva. Hoff 
påpekar att åtgärder av detta slag inne-
bär låga kostnader för samhället samtidigt 
som de når ut till rökarna.

Maria Lundqvist-Brömster (fp) har 
motionerat om exponeringsförbud för 
tobaksvaror i handeln. Hon framhåller att 
denna åtgärd kan minska tobaksbruket 
och tobaksskadorna i vårt land:
”Ett förbud för exponering av cigaretter i 
butik är något som man vet är effektivt för 
att minska impulsköpandet både bland 
vuxna och bland ungdomar som inte är 
dagligrökare. Detta har många länder 
redan bestämt sig för att göra. ”

Flera motionärer vill minska den passi-
va rökningen och tycker att det är dags att 
införa fler rökfria miljöer. Roger Haddad 
(fp) vill förbjuda rökning på busshållplat-
ser för att skydda dem som står och väntar 
på bussen mot tobaksrök.

Balkongrökning som stör grannar har 
VISIR-aktuellt skrivit om flera gånger. Nu 
vill Valter Mutt och Jan Lindholm (båda 
mp) ha lagstiftning mot rökning som stör 
grannar i bostadsområden. Hyresvärdar 
och bostadsrättsföreningar bör få utökade 
möjligheter att ingripa mot boende vars 
rökning stör grannar, menar de.

Även centerpartisten Anders W Jons-
son förespråkar detta. Han vill förbjuda 

rökning på balkonger i flerfamiljshus:
”Många som bor i flerfamiljshus kan 
inte använda sin balkong eller ha fönster 
öppna på grund av grannar som använder 
balkongen för rökning. En människas 
frihet får bara inskränkas av en annan 
människas frihet. Min rökande grannes 
frihet att röka på sin balkong ska därför 
inskränkas eftersom den inkräktar på 
min rättighet att sitta på min balkong och 
slippa rök.”

Och Leif Pettersson (s) föreslår i sin 
motion en översyn av vilka nya offentliga 
miljöer som kan göras rökfria.
”Idag har vi rökförbud i alla offentliga 
rum. Det bör även ses över om man ska få 
röka på balkongen, på visst avstånd utan-
för offentliga byggnader, på uteserver-
ingar och andra ställen där tobaksrök 
förhindrar andra att vistas. Det är inte de 
som har problem med tobaksrök som ska 
tvingas till åtgärder för att komma undan 
röken, det är de som röker som ska röka 
på ett sådant sätt att det inte inkräktar på 
andra människors hälsa.”
Just det. Det var väl så som många tänkte 
på 70-talet och då bildade Riksförbundet 
VISIR för att hävda rättigheter för oss som 
inte röker.

Arne Stråby

Förslag om tobak i riksdagsmotioner

Anders W Jonsson, nyligen kandidat 
till partiledare för centern, vill förbjuda 

balkongrökning i flerfamiljshus.
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LUFT-konferensen som refereras 
på mittuppslaget i detta nummer är 
återkommande med några års mellan-
rum. ett så stort arrangemang med flera 
hundra deltagare kräver mycket arbete. 

En god del av detta har uppenbarligen 
gjorts av en eldsjäl när det gäller arbete 
mot tobak på Gotland. Mona Wahlgren 
heter hon, specialistsjuksköterska och 
folkhälsoutvecklare vid Visby lasarett. 

Mona har arbetat med tobakspreven-
tion sedan början på 90-talet. Det var efter 
att man inom Gotlands kommun hade 
beslutat att lokaler för hälso- och sjukvård 
ska vara rökfria. Detta väckte uppmärk-
samhet och protester, och man ordnade 
därför studiedagar om hur man kan arbe-
ta med rökavvänjning för personalen. 

Mona arbetade vid den tiden som dis-
triktssköterska och fick upp ögonen för 
det angelägna att arbeta med tobakspre-
vention. Hon fick snart möjlighet att i 
projektform arbeta halvtid med tobaks-
avvänjning. Så här berättar hon vidare: 

- Jag fick många nya kontakter och 

blev 1993 medlem i Sjuksköterskor mot 
Tobak, en av flera Yrkesföreningar mot 
Tobak som hade bildats då. 1997 kom 
jag med i styrelsen där och blev förenin-
gens ordförande 2002. Jag har fått många 
kontakter genom Statens Folkhälsoinsti-
tut och det nätverk som bildades, Svenskt 
nätverk för tobaksprevention (SNTP).

Här bör nämnas att inom SNTP deltar 
inte bara Folkhälsoinstitutet och Yrkes-
föreningarna mot Tobak utan alla organ-
isationer som arbetar mot tobak, bland 
dem förstås VISIR. Det var förresten inom 
SNTP som jag träffade Mona Wahlgren 
första gången. 

Årets stora LUFT-konferens på Got-
land var den femtonde i ordningen. Med 
en början år 1990 har de hållits med några 
års mellanrum. Det ligger mycket arbete 
bakom denna konferens - hur länge har 
det arbetet pågått?

- Förberedelserna startade med en 
tanke för många år sedan, tanken att en 
dag kunna genomföra LUFT-konferens-
en på Gotland. Det blev en vision. Efter 
LUFT-konferensen i Örebro 2008 tog jag 

med mig nätverkets intresse och förfrågan 
hem till berörda inom Gotlands kommun, 
numera Region Gotland. 

- Sedan dess har tanken blivit till verk-
lighet. Med mina chefers goda minne har 
jag fått ägna en del av min arbetstid till att 
i samarbete med AU för Tobakspreven-
tiva nätverket för Landsting och Region-
er utarbeta ett program för konferensen. 
Mitt eget mål var även att delta i genom-
förandet av denna konferens innan jag går 
i pension och det lyckades jag alltså med.

- Jag är glad att jag tog chansen när 
jag som distriktssköterska fick möjlighet 
att arbeta med en förebyggande verksam-
het med inriktning på tobaksavvänjning. 
För mig har det tobakspreventiva arbetet 
blivit en typ av passion därför att jag mött 
så fantastiska människor i detta nätverk 
och tillsammans har vi drivit arbetet med 
tobaksfrågan framåt. Det har gett en stark 
känsla av samhörighet. En sådan gemenskap 
lämnar man inte frivilligt!

Arne Stråby

En eldsjäl mot tobak

Mona Wahlgren, specialistsjuksköterska
och folkhälsoutvecklare vid Visby lasarett.
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Cancerfonden, Folkhälsoinstitutet, Hjärt-Lungfonden, Apoteket AB och Centrum för Tobakspreventation

27 fastighetsägare i landet har fler-
familjshus som är rökfria och 13 av dem 
har även regler om att det ska vara fritt 
från pälsdjur. Ytterligare allergianpass-
ningar i hus finns hos 8 av fastighetsä-
garna.

Det visar en kartläggning av rökfria och 
allergianpassade flerbostadshus som Ast-
ma- och Allergiförbundet gjort i samar-
bete med Riksförbundet VISIR.

Kartläggningen har utförts under sep-
tember och oktober månad 2011. 251 
fastighetsägare inom allmännyttan 
(SABO) har tillfrågats och 84 
har svarat.

- Vi anser att alla har 
rätt till en rökfri miljö 
hemma även om man 
bor i flerfamiljshus. Det 
är ett krav som alltfler 
ställer på sitt boende. 
Enkäten visar att ett antal 
kloka och framtidsinrikta-
de bostadsföretag har förstått 
det. Men nu måste vi övertyga 
många fler att gå samma väg. Folks krav 
på rökfrihet ökar snabbt i styrka. Jag upp-
manar nu alla bostadsbolag: Ta chansen! 
Jobba på för nöjdare och friskare hyres-
gäster, säger Dick Jansson, ordförande 
Riksförbundet VISIR.

Tobaksrök förvärrar symtomen hos 
barn och vuxna med känsliga slemhin-
nor, som personer med astma, allergi eller 
annan överkänslighet. Minst 200 personer 
dör varje år av passiv rökning. Astma- och 
Allergiförbundet får många samtal från 
människor som besväras och blir sjuka i 
flerbostadshus på grund av andras tobak-

srök. Dagens lagstiftning i Tobakslagen 
och Miljöbalken är otillräcklig. Det sak-
nas även riktlinjer för miljökontoren för 
att lösa de problem som uppstår när det 
gäller grannars rökning i flerbostadshus. 
Alla kan inte heller bo i egna hem som 
villor eller radhus.

Förutom människor med allergi är 
det många andra som vill bo rökfritt. En 
opinionsundersökning visar att 86 % är 
positiva till rökfritt i bostäder där det 
bor barn och 79 % är positiva till rök-
fritt på balkonger och trapphus i fler-

familjshus. Ett sätt att driva på 
utvecklingen är att erbjuda 

boende/hyresgäster rökfria 
flerbostadshus, där man 
skriver under särskilda 
villkor om att inte röka 
i lägenheten i en bilaga 
till hyreskontraktet.

- Det är mycket vik-
tigt att människor har 

valmöjlighet att kunna bo 
i flerfamiljshus där det inte 

får rökas eller finnas pälsdjur. 
Speciellt viktigt är det om man har allergi 
eller överkänslighet. Vi är glada att några 
fastighetsägare skapar bostadsmiljöer 
som är bra även för personer med allergi, 
men vi tycker det är alldeles för få. Denna 
kartläggning visar på att det går, så nu 
ser vi fram mot att det kommer skapas 
bostadsmiljöer för allergiker även i de 
län där det inga finns idag, säger Ingalill 
Bjöörn, ordförande Astma-och Allergiför-
bundet.

Pressmeddelande

Det behövs rökfria flerbostadshus

Mycket bättre utan tobak!
DVD 1 - För låg- och mellanstadium, 3 delar
DVD 2 - För högstadium och uppåt, 2 delar

Finns att hyras från närmaste AV-central.

Programledare
Ingamay Hörnberg

Använd  i tobaksarbetet!

Skurt på
DVD!
Producerad av Atlasvision, Eivor Svenonius 
och Sven Kinnander för VISIR. Finansierad 
av Allmänna arvsfonden.

Exempel rökfri miljö flerfamiljshus.
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LUFT-konferensen kallas den också, 
där LUFT är en förkortning och står 
för Landstingens utvecklingsarbete för 
tobaksfrihet.

VISIR deltog genom Dick Jansson, Arne 
Stråby, Folke Fredin och Anne-Marie 
Franzon. Dessutom var Conny Carlsson, 
som gör barnsidorna i denna tidning, där 
för sitt arbete vid Fält-och Preventions-
enheten på Östermalm i Stockholm.

VISIR hade med en poster och delade ut 
tidningar och annat material vid ett bord. 
Det var många andra organisationer där, 
som Folkhälsoinstitutet, Landstinget i 
Östergötland, Sluta röka-linjen, Tobaks-
fakta, Smart ungdom och andra, liksom 
företag som Nicorette och liknande. Kon-
ferensen hade samlat mer än 300 delta-
gare.

Som konferensvärdar och inbjudare 
stod Per Haglind, stadsläkare i Göteborg, 
och Mona Wahlgren, specialistsjuksköter-
ska och folkhälsoutvecklare vid Visby 
lasarett. 

luft-konferens i Visby

Margaretha Haglund berättade om vår 
fiende tobaksindustrin. Moderatorn Tommy 

Wahlgren lyssnar.

Åsa Forsgård och Inga-Lena Sjögren, 
Sluta röka-linjen.

Camilla Åkehag och Lisbet Nilsson 
från Angereds Närsjukhus har fått 

VISIR-påsar att samla material i.

Arne Stråby delar ut material 
vid VISIRs bord.

Tobak eller hälsa var namnet på en välbesökt konferens 
på Strand Congress i Visby den 14-16 september.

Konferensen innehöll många föredrag, 
både i plenum för alla och i mindre ses-
sioner efter eget intresse. Det rika innehål-
let medger inte att här göra några referat 
eller beskrivningar av vad som sades. Sista 
dagen gjordes ett uttalande mot försöken 
att exportera snus till länder där det 
i dagsläget inte är tillåtet, och sedan 

avslutades konferensen med en panel-
diskussion.

Den som är intresserad och har dator 
kan gå in på www.luftkonferens.nu och 
läsa mer där.

text och foto: Arne Stråby
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Per Haglind talar mot bakgrund av 
en gotländsk bildsten på museet, där 

konferensen först samlades.

Conny Carlsson arbetar med folköl & 
tobakstillsyn inom Stockholm Stad.

Ungdomar vid bordet där Smart Ungdom hade många besökare. 

Landshövding Cecilia Schelin-
Seidegård hälsningstalar.

Vad är luft?

LUFT står för Landstingens Utvecklings-
arbete för Tobaksfrihet.

LUFT bildades som intresseförening 
år 1990. Trots att LUFT som förening 
upphörde år 1995 bestämdes det dock 
att LUFT-konferenserna skulle fortsätta. 
Verksamheten för LUFT konferensen 
sköts numera av TPLR d.v.s. det Tobaks 
Preventiva nätverket för Landsting och 
Regioner.

Konferensen är öppen för alla som har 
ett intresse för tobakspreventivt arbete. 
eftersom ett av syftena med konferensen 
är att skapa, stärka och vidareutveckla 
nätverk kan inriktningen justeras efter det 
tema som arrangerande landsting sätter 
för konferensen.

fakta från www.luftkonferens.nu

Cecilia Birgersson och Åsa Lundquist var 
föredragshållare från Statens Folkhälsoinstitut.

Tobaksfakta delade också ut material.
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I detta nummer är sidorna fullmatade med barnkonserter, barnkryss och CD-
tävlingen. Denna gång har du möjlighet att lägga vantarna på ett alldeles eget 
exemplar av TORE and NO SMOKERS hyllade skiva Rökfri Värld. Var med 
och tävla du med! På VISIR:s facebooksida växer antal kompisar och nu har 

vi redan över 200 vänner. Bli vän med oss du med! www.facebook.com/
barndagen. Tills nästa gång - tipsa oss om ny, gammal och bra barnmusik!

Tipsa oss om ny, gammal och bra barnmusik!

Barnens sidor! 

Conny Carlsson
barnredaktör

visominteroker@hotmail.se
tel. 0733-74 78 60

Cd Tävling!

Lycka till!

nu har du chansen att vinna TORe 
and the nO SMOKeRS hyllade ski-
va Rökfri Värld!

Vi lottar ut fem skivor som är sign-
erade av hela bandet! För att vinna 
behöver du svara på följande fråga:
I vilken skola gick Christoffer, 
Andreas & Conny på Gotland när 
de var barn?

Rätt svar hittar du på:
www.toreandthenosmokers.nu.

De fem första vykorten med rätt svar 
som inkommer till kansliet vinner
var sin skiva. Märk vykortet ”CD-
Tävling” och senast 31 januari 2012
behöver vi ditt svar. Namn på vinnarna 
meddelas i nästa nummer av
VISIR Aktuellt. 

bli vän med oss!

www.facebook.com

I programmet står det att de skall bli 
buktalarmagi med Zillah och hennes 
apa Totte. Men vi får vänta då duon 
inte går på i tid. en dålig start då många 
små barn har spring i benen.

När så Zillah & Totte intar scenen höjs 
temperaturen bland barn och vuxna men 
magin infinner sig inte riktigt. Visst är Zil-
lah duktig på att buktala men de mindre 
barnen verkar inte riktigt förstå de låtar 
som Totte & hon framför på engelska i 
singback-version. 

Visst är Zillah hyfsat känd. Men att 

Gammeldags värderingar med Zillah & Totte!

Plats: Underbara Barn, Stockholmsmässan i Älvsjö
Biljettpris: Gratis för barn 0-6 år, 20:- för barn 7-15 
år & 140:- för vuxna
Publik: Över 200 personer
Längd: 24 minuter
Antal låtar: 9
Mest drag: När några nyfikna barn kommer upp på 
scenen och river ner rekvisitan
Mest anmärkningsvärt: Att Zillah & Totte inte 
framför sina egna låtar utan bara massor av covers.

vinna en talangtävling på en dålig reklam-
finansierad TV-kanal och vara världsmäs-
tare i varité imponerar inte på mig. Det 
säger mer om motståndet än om kvalitén 
på dem som deltar. Sen förstår jag inte het-
sen i att tävla i allt. Nåväl duon har även 
släppt de två skivorna: Det låter apa från 
2008 och Totte (g)apar igen från 2010. 
De lär kanske aldrig gå till historien som 
några mästerverk och har heller aldrig 
vunnit några priser som t ex en grammis. 
Men har man släppt två album och fått 
massor av snälla vuxna att köpa dem så 
borde man åtminstone framföra ett gäng 
av dessa på plats. Men nej Zillah tycker 
det är roligare att sjunga covers som andra 
innan henne har gjort hundra gånger upp-
finningsrikare och roligare. Vidare kan 
man tro att hon är sponsrad eller myck-
et imponerad av mobbingprogrammet 
Idol. För när Totte och hon leker Idol så 
använder de sig av deras signaturmelodi. 
Märkligt! 

Showen då? Den är traditionellt upp-
byggd med lite prat, buktaleri och lite 
sång. Inga konstigheter men samtidigt 
ingenting nytt under solen. Totte har rik-
tigt stort bekräftelsebehov och söker hela 
tiden uppskattning från publiken. I början 
är det lite sött men efter en stund blir det 
tjatigt. Tyvärr finns lite för mycket gam-
maldags värderingar i Tottes sätt att vara. 
Självklart är han intresserad av fotboll, 
inte särskild nyskapande. Han har även 
en otrolig beundran för tjejer som känns 
desperat med tanke på att han är tre år. 
Vore roligare och mer spännande om han 
gillade någonting annat istället eller var-
för inte en kille? Scentiden på 30 minuter 
använder duon inte heller. Redan efter 24 
minuter är det slut. En etta (1) blir betyget. 
Gör om, gör rätt. 

Conny Carlsson
Zillah & Totte, Underbara Barn, 

Sthlmmässan, Älvsjö.

Tiden går fort när man har roligt. Nu 

är det höst och snart vinter på allvar 

och Barnens Sidor firar redan 1 år!

Conny

Musikrecension
Fem VISIR-skyltar är högsta 
betyget på skalan, ett är det 
lägsta.

Foto: C
onny C

arlsson



11

Fo
to

: M
ic

ke
 S

an
ds

trö
m

Självklart var vi från Barnens Sidor på 
plats för att kolla in årets artister när 
Barndagen för fjärde året i rad intog 
Almedalen. Barndagen är en härlig 
festival med inriktning på barnmusik 
som återkommer varje år i Visby. Som 
första band på festivalen inledde Majas 
Hårband från Mariefred som har gram-
mis-nominerats, vunnit priser och som 
dagen till ära gjorde Gotlandsdebut. 

Bandet består av frontfiguren Maria 
Axelsson (sång & gitarr) och Jimmy 

Plats: Barndagen, Almedalen, Visby
Biljettpris: Kostar gratis! Bara 0:- per person
Publik: Mycket folk säkert runt 1000 personer
Längd: 33 minuter
Antal låtar: 10
Mest drag: Bra allsång under låten Mamma
Mest anmärkningsvärt: -

Wahlsteen (gitarr) och det riktigt märktes 
hur duon trivdes med att lira för de små 
i Almedalen. Med två akustiska gitarrer 
och sång fick de igång ett härligt drag 
i parken redan under 
inledande låten Morfar 
då publiken sjöng med. 
Så fortsatte det och i 
låten Mamma hurrades 
det för alla mammor på 
plats även om barnen 
stod i fokus denna eft-
ermiddag. Bra ljud och 
lagom volym gör att 
publiken på plats verkar 
njuta av konserten. 
Sedan fick alla barn röra 
på sig i en ny låt och i 
klassikern Blinka lilla 
stjärna blir ett gäng barn frambjudna till 
scenen för att sjunga vilket är populärt. 
Duon är hyfsat samspelt, men skulle nog 
behöva repa ett par gånger till. På några 
ställen glömmer Maria texten till sina 
låtar och under låten Hår, hår, hår måste 

hon läsa innantill för att få det att funka. 
Jimmy däremot kommer aldrig av sig men 
har förstås en helt annan liverutin i bagage 
eftersom han har setts som kapellmästere 

i programmet Den fly-
gande mattan i SVT den 
senaste tiden. De flesta 
av konsertens låtar kom-
mer såklart från Marias 
hyllade debutskiva från 
2007 och inte förrän ett 
extra nummer med låten 
Brakelibrak är avklarat 
släppte publiken iväg 
duon till infotältet där 
de skriver autografer 
och säljer skivor. En bät-
tre start på årets festival 
kunde inte Barndagen 

få då det strålar något över Maria och 
hennes musik. Hon är lite lagom laidback 
och charmig på samma gång. En stark trea 
(3) blir betyget.  

Conny Carlsson

en mässa är inte det optimala stället 
att gå på barnkonsert. Men när Under-
bara Barnmässan intar Stockholm står 
stålarna i fokus så de klämmer in lite 
underhållning för dem som inte orkar 
konsumera hela tiden. Så tänkte säkert 
arrangörerna när de placerade scenen i 
ett hörn, bokade några akter som kör till 
förinspelad musik och tog fram alldeles 
för få stolar. 

Sundsvalls stolthet inom barnmusiken: 
Smultron & Sång har i över 15 år släppt 

Musikgympa utan finess med Smultron & Sång!

Majas Hårband fick barnen att sjunga i Visby!

uppskattade skivor och åkt runt och spelat 
barnmusik i gympatappning. Innan utsatt 
tid (!) går duon Bosse Sjöbom (sång, 
rörelse & smultrongitarr) och Jessica Wal-
lentin (sång & rörelse) upp och drar av 12 
låtar på imponerande 23 minuter! Hyfsat 
populär verkar duon vara i storstan och 
publiken består mest av riktigt små barn 
med deras mammor. Rörelse gäller från 
start och stämningen på plats är loj men 
duon kämpar på och efter ett par låtar 
lossnar det och publiken är med.

Duons mani för rörelse gör att de får 

med sig barnen i showen men på bekost-
nad av att sången låter svajig bortemellan. 
Om jag var i smultronens kläder skulle jag 
fokusera mer på sången och jobba på kör-
erna som låter bra på skivorna men bara 
godkänt på plats. Bakgrundsmusiken är 
sig lik då den är förinspelad men visst vore 
det roligare om Bosse inte bara håller i sin 
gitarr utan ibland spelar på den också! 
Jessica kommer undan med att sjunga, 
köra rörelse och vara glad men är lite för 
klämkäck för min smak.  

Vad det gäller låtvalet så blir det svårt. 
Med en kort speltid hinner inte duon med 
alla äldre godingar plus att de vill blanda 
upp det hela med ett gäng nyare alster. 
Mixen av låtar är okej men jag saknar 
klassikerna som: Country gillar jag från 
2000 eller Mosquito från 2003. Slutligen 
ett tips till nästa gång: När smultronen 
delar ut idolkort efter showen och pratar 
med barnen så gör man det tillsammans 
och inte som nu då Bosse fixade med 
annat. En godkänd tvåa (2) blir det, så 
duon har lite att jobba med om det skall 
funka i 15 år till.

Conny Carlsson

Plats: Underbara Barn, Stockholmsmässan i Älvsjö
Biljettpris: Gratis för barn 0-6 år, 20:- för barn 7-15 
år & 140:- för vuxna
Publik: Runt 150 personer
Längd: 23 minuter
Antal låtar: 12
Mest drag: Utan tvekan i låten Gräshoppan
Mest anmärkningsvärt: Att duon bara kör med 
förinspelad musik

Korsord på nästa sida...

Jimmy Wahlsteen i Majas Hårband, 
Barndagen, Almedalen, Visby.

Foto: C
onny C

arlsson

Smultron & Sång, Underbara Barn, 
Sthlmmässan, Älvsjö.

Foto: C
onny C

arlsson
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när nya, verkningsfulla tobakslagar 
införs har de omgående en positiv effekt 
på folkhälsan. Det finns starka bevis för 
det i många länder där lagar införts om 
rökfria miljöer.

Professor Stanton Glantz, välkänd tobaks-
expert på Kalifornienuniversitetet i San 
Francisco, summerar i tidskriften The 
Lancet de snabba hälsoresultat som effek-
tiva tobakslagar gett. Han vänder upp och 
ner på den seglivade föreställningen att det 
tar åratal innan restriktioner mot tobak 
ger mätbara resultat.

Snabbaste effekterna gäller hjärt- och 
kärlsjukdomar. Risken för hjärtinfarkt 
minskar omedelbart efter ett rökslut. Den 
fortsätter att minska snabbt och efter fem 
år är den ungefär som hos en person som 
aldrig rökt. Det återspeglas i statistiken 
från länder med effektiva lagar om rök-
fria miljöer. I Kalifornien hade dödsfallen 
i hjärtsjukdomar minskat med 13 procent 
efter nio år med delstatens omfattande 
tobakslagstiftning.

Inläggning på sjukhus på grund av 
hjärtinfarkt hade efter ett år minskat med 
17 procent i Italien, Irland, Frankrike, 
Kanada, Skottland, England och Argen-
tina. Minskningen var i genomsnitt den-
samma för USAs samtliga delstater, fast 
de har olika tobakslagar.

Trots att cancer tar tid att utveckla 
syns redan en minskning av cancerfallen 
i USA sedan strängare tobakslagar införts 
i många delstater. I Kalifornien började 
lungcancern minska två år efter det att 
tobakslagen införts. Efter tio år hade det 
skett en minskning med 14 procent jäm-
fört med tidigare gjorda prognoser.

I en rapport om färre cancerdöda i USA 
slog man fast att om de kunskaper om 
rökning som nu finns tillämpades fullt ut 
skulle en tredjedel av dödsfallen i cancer 
förebyggas.

Den minskade passiva rökning som 
rökförbuden resulterat i har lett till att 
inläggning på sjukhus för astma har 
minskat, i Arizona med 22 procent och i 
Kanada med 33 procent. I Skottland hade 

barnastman minskat med 13 procent ett år 
efter det att ett rökförbud infördes.  Rök-
förbuden på serveringar har också haft en 
omedelbar positiv effekt på serveringsper-
sonalens luftvägar.

Från www.tobaksfakta.org

Nya tobakslagar ger snabba hälsovinster

Professor Stanton Glantz

BarnKRYSS 
NR 4
kRySS täVlIng De tre först 
öppnade rätta lösningarna vinner 
presentkort på en bok. Skriv ned 
ordet som du får fram i de gröna 
rutorna på ett vykort och skicka med 
ditt namn och adress senast den 24 
feb till kansliet. Namn på vinnaren 
meddelas i nästa nummer av VISIR 
Aktuellt. 

Lycka till!


