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Näringslivet håller hår-
dare i sponsorplånbo-
ken när ekonomin svik-
tar.

En förlust på nära en 
halv miljard kronor för 
årets andra kvartal gör 
att flygbolaget SAS 
slutar att sponsra 
Kungliga Operan.

– Vi har haft ett avtal med 
Operan på tre år som löp-
te ut i sommar och då har 
man beslutat att inte för-
länga det, säger Elisabeth 
Manzi, pressansvarig hos 
SAS-koncernen, till TT.

Kungliga  Operan  i 
Stockholm  får  varje  år  in 
mellan åtta och tio miljo-
ner  kronor  från  olika 
sponsorer,  enligt  vd         
Anders  Franzén.  Han 
upplever  att  kampen  om 
pengarna har hårdnat.

– Det  är  en  hårdare 
kamp än vad det har varit 
tidigare. Och då är vi ändå 
oerhört gynnade som na-
tionalscen för opera. Men 
också vi upplever det väl-
digt påtagligt. Det är kärvt 
i Sverige helt enkelt.

Som marknadsföring
Sponsring  är  sällan  ett 
välgörenhetsprojekt.  Bo-
lagen som stöttar idrotts-
rörelsen  och  Kultursveri-
ge  med  pengar  vill  givet-
vis ha något tillbaka. Där-
med  blir  sponsring 
synonymt  med  mark-
nadsföring och en utgifts-
post företag kan spara in 
på vid sämre tider.

– Det  är  den  typen  av 
verksamheter  som  först 
får  stryka  på  foten  när 
man  drar  ned  på  sina 
marknadsföringsbudget-
ar,  säger  Tony  Larsson, 
sponsoransvarig  hos  Vol-
vokoncernen.

– När det kommer in en 
ansökan  om  nya  evene-
mang  tittar  man  på  den 
med  lite  mer  kritiska 
ögon  än  vad  man  annars 
gör, säger Larsson.

I  dagsläget  har  Volvo 
dock  inga  planer  på  att 
säga  upp  några  sponsor-
avtal.

– Vi  ligger  med  långa 
åtagande  precis  som 
många andra storbolag.

Jag läser Doris Dahlins 
nya bok Vi vet nog vem du 
är  och  får  en  gammal 
svensk visa i skallen. ”Men 
vem  har  sagt  att  just  du 
kom  till  världen,  för  att  få 
solsken  och  lycka  på  fär-
den”  av  Evert  Taube,  som 
förstod så mycket. 

Det  skulle  lika  gärna  ha 
kunnat vara jag som växte 
upp  som  en  oäkting,  som 
en  finnkucko,  som  en 
svartskalle,  som  en  hor-
unge.  Hur  har  vi  då  mage 
att behandla våra grannar 
så  fruktansvärt  nedlåtan-
de  och  förtryckande,  som 
vi ibland gör?

Doris  Dahlin  följer  upp 
sin  förra  bok,  den  upp-
märksammade Skammens 
boning,  med  en  bok  upp-
byggd  kring  samma  tema; 
utanförskapet.  Att  inte  få 
vara  som  andra,  att  alltid 
vara  den  som  utsätts  för 
gruppens  missnöje  och 
mobbning.  Denna  gång 
har  hon  dessutom  fört  in 
ett  mord  i  romanen,  men 
det  här  är  en  berättelse 
som  är  nog  så  spännande 
även  utan  den  tillspets-
ningen.

Två flickor växer upp  i 
Gävle, går på samma skola. 
Båda utsätts för grov mobb-
ning från andra elever och 
även lärarinnan behandlar 
dem  nedsättande,  som 
otillräkneliga  på  grund  av 
deras  uppväxt;  med  den 
bakgrunden  kan  ni  aldrig 
lära er något. Vilket de an-
dra  eleverna  tar  som  ett 
godkännande  av  deras 
handlingar, som bland an-
nat utspelas i toalettbåset. 
Men överallt annars också.

Denna  bok  utspelar  sig 
dock  inte  i  ungdomsåren. 
De  utgör  bakgrunden.  Ut-
anförskapet  stannar  inte        
i skolan, det fortsätter ock-
så  i  vuxenlivet,  på  arbets-

platserna.  Anna  jobbar  i 
Konsums  kassa  och  Grace 
på fabrik. Anna får se ung-
domar  börja  med  högre 
lön  än  vad  hon  har  med 
alla  år  på  jobbet.  När  det 
blir uppsägningar på fabri-
ken  gäller  inte  ancienni-
tetsregeln,  antal  år  på  ar-
betet. De som aldrig tagits 
upp  i  gemenskapen  har 
inga sådana rättigheter. 

Även  Annas  dotter  och 
lärarinnans  adoptivson 
har  en  plats  i  romanen, 
men  framför  allt  är  det 
Anna och Grace som förfat-
taren presenterar och låter 
oss lära känna. Hon gör det 
så bra så jag ryser långt in   
i  själen.  Jag  sitter  och  för-
bannar den här mentalite-
ten, att de flesta inte vågar 
gå emot denna tystnadens 
och  svekfullhetens  lag.   
Doris Dahlin beskriver det 
så bra; detta att ”det är de 
halvt dolda orden som gör 
ondast.  De  bortvända  an-
siktena  …  Rösterna  som 
sjunker  till  viskningar  när 
man går förbi.”

Doris Dahlin radar upp 
mängder av sätt att utsätta 
skol-  och  arbetskamrater, 
liksom  grannar,  för  lidan-
de. Alla metoder att visa att 
du är en som inte är som vi 

andra.  Och  att  du  aldrig 
kan bli det. Det är lönlöst. 

Hur  hanterar  man  att 
alla  betraktar  dig  som 
oduglig, hopplös? Om det-
ta  handlar  Vi  vet  nog  vem 
du är. Det låter som en kly-
scha  förstås,  att  skriva  att 
jag  hoppas  att  denna  bok 
plockas  in  som  skolbok, 
förslagsvis  i  sista  året  i 
grundskolan,  men  jag       
menar  det  verkligen.  Det 
här  är  en  bok  som  gärna 
får läsas av många.

De  två  flickorna  är  inte 
vänner, men de håller kon-
takten  med  varandra.  De 
har i alla fall någon att tala 
med.  Grace,  som  försökt 
lämna  det  som  varit  bak-
om sig, har flyttat till Stock-
holm, vilket gjort det lätta-
re för henne att stå ut med 
Annas ständiga ältande av 
det  som  varit.  Grace  när 
förhoppningen  att  de  ska 

kunna  tala  ut  med  någon 
annan,  för  att  Anna  ska 
kunna  släppa  det  som  va-
rit, kunna delta i livet som 
alla  andra,  utan  den  oer-
hört  tunga  ryggsäck  som 
utanförskapet fört med sig 
i  form  av  mobbning  och 
ångest.

Det går inte av sig självt att 
tappa en sådan börda. Nå-
got  måste  hända,  någon 
måste  hjälpa  till.  Doris 
Dahlin låter upplösningen 
vänta,  den  kommer  över-
raskande  i  en  spännande 
och dramatisk vändning. 

Två  flickor  kom  till  en 
värld  där  deras  mammor 
inte  fått  mycket  till  sol-
sken.  En  värld  där  de  två 
flickorna  inte  heller  var 
värda att uppleva något så-
dant som lycka. Även detta 
kände Evert Taube till.

Åke Johansson

Två flickor utan  
lycka på färden

Doris Dahlin kommer från Härnösand men bor numera i Stockholm. I fjol kom hennes självbiografiska roman 
Skammens boning, som hon nu följer upp. foto: NIkLas paLmkLINt

sas drar in sponsorpeng-
arna till operan i stock-
holm vars chef upplever 
att kampen om sponsor-
pengarna hårdnat.

foto: NINa VarUmo/scaNpIX
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Doris Dahlin: Vi vet nog vem 
du är
ordfront

”... det här är en  
berättelse som är 
nog så spännande ... 

Dags för  
kultur-OS i London
stockhoLm (tt spektra)
Storbritannien satsar på en kultu-
rolympiad inför OS i London 2012. 
Under en period på fyra år ska om-
kring 500 kulturevenemang mark-
nadsföra brittisk konst och kultur, 
uppger BBC News.

Arrangemanget var en viktig  
anledning till att London vann 
kampen om att få hålla OS. The  
Cultural Olympiad startar med en 
evenemangsspäckad helg redan 
den 26–28 september. Bland an-
nat ska Windsor Castle och Black-
pool Tower illumineras i London-
OS färger rosa, blått, orange och 
grönt. 

NRK skär ned 
med 29 miljoner
stockhoLm (tt spektra)
Det norska publicserviceföretaget 
NRK måste skära ned utgifterna 
med närmare 29 miljoner kronor 
före nyår. 25 medarbetare riskerar 
att mista jobben, samtidigt som 
allt nyhetsmaterial samlas i en 
och samma nyhetsström.

– Vi måste jobba smartare och 
utnyttja resurserna i en mer slag-
kraftig nyhetsström, säger till-    
förordnade nyhetsredaktören Jon 
Geselius till Aftenposten.

Han säger också att radio och tv-
företaget ska se över vikariesitua-
tionen, för att undersöka om det 
går att skära ned på kostnaderna.

Museichef i 
Blekinge JO-anmäld
stockhoLm (tt spektra)
Chefen på Blekinge museum har 
JO-anmälts av museets skyddsom-
bud. Enligt Blekinge Läns Tidning 
ska hon ha undanhållit en rapport 
om den psykosociala hälsan på  
arbetsplatsen.

Rapporten blev klar den 21       
augusti, men diariefördes inte. 
När skyddsombudet begärde att 
få ta del av den fick han avslag 
med hänvisning till att rapporten 
klassades som arbetsmaterial. 
Skyddsombudet anser att musei-
chefen Tullan Gunér hindrat         
honom från att sköta sina åliggan-
den. 

Elsa Beskow-pris 
till bokillustratör
stockhoLm (tt spektra)
Illustratören Staffan Gnosspelius 
får Elsa Beskow-plaketten 2008 
för boken ”Gå och bada, Mister 
Räf!”. Det är Svensk Biblioteksför-
ening som delar ut plaketten till 
den konstnär som gjort föregåen-
de års bästa bilderbok för barn. 
Gnosspelius får stipendiet på 25 
000 kronor för att han i sin bilder-
bok ”visat en bildkonst av högsta 
klass”, skriver juryn i sin motive-
ring.

Staffan Gnosspelius är född 1976 
i Lund, men bor numera i London. 
”Gå och bada, Mister Räf!” är hans 
debut som barnboksillustratör. 
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