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När vintern började släppa 
sitt grepp om Sverige gav sig 
Lasse Bengtsson ut på turné 
för att berätta om sin tid i 

Afghanistan. Både barn och vuxna fick 
chans att lyssna till hans berättelser i Skel-
lefteå, Karlsborg, Jönköping, Skövde och 
Stockholm.

Text & bild | Frida Engman

det är knäpptyst. Vi befinner oss i 
ett klassrum till bredden fyllt av femton-
åringar på Helenaskolan i Skövde. Lasse 
har precis visat en bild från ett flykting-
läger i Kabul där kylan och bristen på 
mat gjort situationen outhärdlig. På ett 
såväl engagerat som distinkt sätt delger 
Lasse berättelser och intryck från möten 
han haft med människor i Afghanistan. 
Berättelser som eleverna med säkerhet 
kommer bära med sig i sitt medvetande 
lång tid framöver.  

inte fullt lika tyst, men minst lika 
engagerat, är det på Tuböleskolan i Skel-
lefteå. Frågorna haglar och knappt hinner 
Lasse svara på en förrän nästa kommer. 
”Hur känns det att bo i Afghanistan” 
undrar en frågvis kille i årskurs tre. ”Hur 
många sporter finns det i Afghanistan” 
undrar en annan elev när Lasse visar en 
bild på cricket. ”Kan du säga något på 
deras språk” är en fråga som återkommer 
i alla klasser Lasse besöker under dagen. 
När han säger några hälsningsfraser på dari 
fnissar eleverna förtjust. 
 Vid besöken i klassrummen på Tubö-

leskolan påminns man om barns fantas-
tiska associationsförmåga som kanske inte 
alltid går i den riktning vuxna väntar sig. 
Ett exempel är när Lasse visar en bild på 
en pojke som säljer ägg på gatan i Kabul 
och berättar att många barn i Afghanis-
tan tvingas arbeta och på så sätt bidra till 
familjens försörjning. Efter att ha tittat 
på bilden en stund är det en pojke som 
räcker upp handen och säger ”killen med 
äggen ser ut som min storebror”. Vad som 
kan upplevas som främmande för vissa 
kan väcka associationer till det som är 
nära för andra.  

lasse värjer sig inte för svåra frågor 
utan lyckas förklara och berätta på ett sätt 
som nioåringarna förstår. Han navigerar 
mellan att visa en bild på kvinnor klädda i 
burka och säger att om han fick bestämma 
skulle inte tjejer behöva täcka sig på det 
sättet. Han berättar om behovet av barn-
morskor, om fattigdom och krig. Eleverna 
lyssnar uppmärksamt och lektionen tar 
snabbt slut. När tiden är ute och eleverna 
ska gå på rast är det många som dröjer sig 
kvar. En pojke kommer fram efteråt och 
säger att han vill höra mer.”Kan jag få din 
autograf” frågar någon, och snabbt har 
alla i klassen samlats runt Lasse som har 
fullt sjå att skriva autografer till alla. 

på eftermiddagsfikat i personalrum-
met berättar en lärare hur han hört elev-
erna prata på lunchrasten om att barns 
villkor ser så olika ut i världen. Särskilt 
att barn av säkerhetsskäl inte kan gå ut 
och leka på samma sätt som i Skellefteå 

”Det bästa jag gjort och 
det mest komplicerade”
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bekymrade eleverna. 

inte fullt lika frågvisa, men minst 
lika intresserade, var den vuxna publiken 
som Lasse mötte. Trots ishalka och vi-
nande senvintervind i Skellefteå och trots 
hockeyslutspel i Jönköping drog Lasses 
föreläsningar fulla hus. Ett extra spännan-
de stopp under turnén gjordes i Karlsborg 
vid Vätterns strand. Här hade publiken 
många kopplingar till Afghanistan genom 
militären så intresset för Lasses föreläs-
ning var extra stort. Redan tjugo minu-
ter före start köade intresserade för att 
komma in i lokalen.

under alla föreläsningar med så-
väl barn som vuxna var intresset påtagligt. 
Framförallt uppskattade publiken att få ta 
del av Lasses möten med alla människor 
han träffat under sin tid i Afghanistan. 
Genom berättelser och bilder förmådde 
Lasse att levandegöra detta, för många 
främmande, land och samtidigt väcka 
ett engagemang för folket där. En rad 
välfyllda insamlingsbössor vittnar om att 
föreläsningarna både gav avtryck och 
intryck på publiken. 
 Totalt pratade Lasse för nästan 700 
personer under den veckolånga Sverige-
turnén. •

Föreläsningarna runt om i Sverige kom till 
genom ett samarbete mellan Studieför-
bundet Vuxenskolan och SAKs eminenta 
medlemmar på de olika orterna. Stort tack 
för ett väl fungerande samarbete!  



afghanistan-nytt

#2-3.12 43

SAKs kontor i Stockholm
Torvald Åkesson, generalsekreterare, 08-545 818 50
Karolina Andersson, ekonomiansvarig, 08-545 818 46
Elin Asplund, givar- & medlemsservice, 08-545 818 59
Klas Bjurström, administr. handläggare, 08-545 818 42
Eva Engelsöy, personal, 08-545 818 44
Frida Engman, förening, 08-545 81849
Monica Eriksson, insamling, 08-545 818 41
Johanna Fogelström, Sverigechef, 08-545 818 58
Tiina Hurtig, ekonomi- & löneadmin 08-545 818 47
Carla da Costa Bengtsson, info, red 08-545 818 45
Håkan Josefsson, bistånd 08-545 818 52
Jane Karlsson, vänskolor Sverige, 08-545 817 36
Daniel Palin, kansliadmin, 08-545 818 48
Karl Torring, bistånd, 08-545 818 56
Katinka Wall, pressekreterare, 08-545 818 57
Epost till personalen: fornamn.efternamn@sak.se

Lokalkommittéer
GÖTEBORG Linnea Larsson, 070-757 79 70, 
linnealarsson2010@hotmail.com
JÖNKÖPING Claes Renström, 070-310 23 74,  
claes.renstrom@hotmail.se
LUND Jenny Anderberg, 076-555 88 80,  
jenny.anderberg@hasselahelpline.se, 
MALMÖ Ilse Cort Wahlroos, 073-325 44 81, 
ilse.wahlroos@telia.com
SKELLEFTEÅ Anders Lövheim, 0910-502 46, 
070-686 16 38, a.lovheim@hotmail.com
SKÖVDE/SKARABORG Anders Boström,
0501-784 75, anders.g.bostrom@svenskakyrkan.se
STOCKHOLM Sofie Hedman, 073 727 68 80, 
stockholm@sak.se
SUNDSVALL Anna Westin, 060-61 24 72, 
070-202 06 28, anna.m.westin@hotmail.com
SÖDERTäLJE Hans L Hansson, 08-550 190 10, 
070-342 69 20, hassehansson@gmail.com
UPPSALA Isabella Ekstam, 073-785 19 23, 
isabella_ekstam@hotmail.com
VäNERSBORG Nils Wahlström, 0521-674 63, 
nils.e.wahlstrom@telia.com
VäXJÖ Sahar Mohamadi, 0757-10 58 71, 
sahar_ros2004@hotmail.com

Kontaktpersoner
ARVIKA Curt Larsson, 0570-230 93
BORÅS Jan Svenningson, 033-41 12 94 
ESKILSTUNA Hasse Mälberg, 016-14 95 89
FäRILA Birgitta Sundborg, 070-662 32 12
GOTLAND Lars Grahnström, 0498-26 15 77
GäLLIVARE Margareta Hedberg, 0970-161 16
HALMSTAD Birgitta Borulf, 035-12 98 02
HELSINGBORG Marie Weis, 0703-23 22 39
HäRNÖSAND Bertil Pettersson, 0611-55 07 27
HÖÖR Anders Davidson, 0413-290 57
KARLSTAD Inga-Lill Fjällsby, 054-83 44 37
KROKOM Mohammad Rasouli, 072-545 14 43
KUNGäLV Eva Sylvan, 0303-22 00 57
KUNGSHAMN Ida Hammar, 076-771 20 50
KÖPENHAMN Shamail Haydar, shamille_71@hotmail.com
LEKSAND Regita Hedman, 0247-405 77
LIDKÖPING Anneli Johansson, 0510-219 92
LIDKÖPING Noorollah Moosawi, 013-27 46 23 
LULEÅ Mats Danielsson, 0920-970 11
MARIESTAD Nasratullah Safi, 0737-24 98 56
MÖLNDAL Andreas Köbi, 0704-40 56 82
NORA Olle Viktorsson, 019-22 22 07
PITEÅ Bo Persson, 0911-164 33
STRäNGNäS Peter Hjukström, 0159-230 41
STRÖMSTAD Peder Adamsson, 0526-602 44
TOMELILLA Karina Lundgren, 0417-102 53
UDDEVALLA Ann-Marie Bengtsson, 0702-79 69 67
UMEÅ Mohammad Fazlhashemi, 070-542 91 64
VARBERG Björn Mellquist, 0731-82 00 33
ÖREBRO Samantha Jaoshan, 070-073 81 06

kontakta

Frida Engman
föreningshandläggare

Svenska Afghanistankommittén

Lasse skriver autografer vid sitt besök på Tuböleskolan i Skellefteå.

Totalt föreläste Lasse för närmare 700 personer under vårens veckolånga turné som var ett 
samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan och SAK. Här i Karlsborg.


