KULTUR
Lenore Weibull är kommunantikvarie i Värmdö kommun sedan två år tillbaka. Sedan i
höstas gör hon också podden Finrummet tillsammans med Gustav Bergström, en riktig räv
bland antikvarier i landet. Lenore jobbar även med bygglov och byggnadsvårdsfrågor.

ANTIKVARISKT SYNSÄTT
– Alltså den vördnad och respekt som
antikvarier har i ryggmärgen när det
kommer till antikviteter och saker med
historia. Den ödmjukheten gäller även
den fysiska miljön och dess historia.
Byggnader och hus har också ett antikvitetsvärde och det synsättet vill jag
sprida.
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Evenemang

Bio

Barn & Ungdom

Danskväll

För information om tillgänglighet, kontakta respektive arrangör.
Vill du synas i Kultur & Evenemang i Värmdö?
Kommande Kultur & Evenemang i Värmdö sträcker sig mellan
november och mars. Manusstopp är den 15 oktober. Medverkan är
kostnadsfri och i mån av plats.

Senior

Kurser

21 jul kl 19

Skärgårdsturnén 2018

23, 28 jul

Musikfestival i Stavsnäs Byskola

6-19 aug

Årets upplaga av Skärgårdsturnén bjuder på sång och musik med Jack
Vreeswijk, Tina Ahlin, Lill Lindfors och Love Antell. Spelar i Värmdö den
23 juli på Tullhuset i Sandhamn och den 28 juli på Malma gård.
Bilj: ticketmaster.se

Digert program med öppen scen varvat med konserter av artister som Lena
Willemark, Lyxorkestern, Louise Palmstierna, Mälarkvartetten och många
fler. För fullständigt program se: djurokultur.se. Arr: Djurö Konst&Kultur

Välkommen att kontakta oss!
kultur-fritid@varmdo.se
08-570 470 00

I SVERIGE HAR VI JU KULTURMÄRKNING
OCH HIPSTERISMEN ÄR BRA PÅ ATT ÄLSKA
ALLT GAMMALT. ÄR VI VERKLIGEN SÅ DÅLIGA PÅ ATT BEVARA GAMLA BYGGNADER?
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Utställningar

Arrangörer är kommunen, föreningar, organisationer,
Studieförbund och enskilda kulturarbetare.

VAD ÄR DET ANTIKVARISKA SYNSÄTTET?

– Jag kan förstå att det kan vara mer
ekonomiskt. Men att vår historia ska
stryka på foten för vinstintresset är inte
en gynnsam inställning till staden som
är allas vår att vistas i. Dessutom, om
en ska prata det språket, så finns det
många som hellre betalar ett högre pris
för att bo i mer historiska miljöer än ett
nybygge av glas och betong. Människor
älskar ju saker som bär på historia. En
kompromiss skulle till exempel vara
att byggherrarna utgår från en plats
tillgångar och ursprung när de bygger

Scen

Välkommen till Vårt Värmdös Kalendarium och
Kulturkalendern. Nu på ett och samma ställe!

– Jag tycker att det är viktigt att sprida
det antikvariska synsättet.

KAN DU SE ATT DET FINNS FINANSIELLA
INCITAMENT SOM GÖR ATT VI RIVER GAMMALT FÖR ATT BYGGA NYTT?

Musik & Dans

Dans till livebandet Vazzrugg på Stavsnäs Byskola. Arr: Djurö Konst&Kultur

VARFÖR VILLE DU GÖRA DEN HÄR PODDEN?

– Åh ja, vi river fortfarande otroligt
mycket historia. Det är många gamla
hus och byggnader som har ett historiskt
värde, men som inte blir K-märkta. Då
rivs de för att ge plats åt moderna hus
och det som anses vara optimalt funktionellt. Det finns ett tråkigt synsätt på
äldre byggnader som om de vore ett ok.
Istället för att se en glädje i att vårda,
behålla och återanvända det som finns,
vill vi helst göra oss av med det.

Juni – november 2018

Följ oss på facebook: facebook.com/kulturochfritidivarmdo
Med reservation för eventuella ändringar.

Till Monica

om eller bygger nytt. Ett nybygge eller
ombygge ska helst blinka till den miljön
som finns omkring det. Ett exempel är
Slaktkyrkan som flörtar med området
den bor på. Det är ju en jättehäftig
miljö att uppleva kultur i i dag, trots att
det har varit en plats där man tidigare hanterade inälvor och tarmar från
slakteriet. En stad med blandad tidsålder skapar dynamik och en känsla av
historienärvaro. Byggbranschen måste
bli bättre på att respektera den mark
som den lånar för att bygga på. Det
finns tyvärr ett slit och släng-tänk som
har funnits sedan 70-talet. Istället för
att modifiera något som vi redan använt
resurser och arbetskraft för att bygga,
gör vi oss av med det och börjar från
noll igen. Det är en kortsiktighet som
är varken ekonomisk eller miljövänlig i
längden.
SER DU NÅGRA POSITIVA MODERNA TRENDER INOM OMRÅDET?

– Ja! Materialromantiken är på upp-

MUSIK & DANS
sving. Folk vill förstå materialet och
arbeta med dess starka och mindre
starka sidor. Vi bygger alltfler medvetna hus med rena material. Det jobbas
mer hållbart och man vill verkligen
ta tillvara på de ursprungliga material som finns. Sedan finns det en del
intressanta estetiska grepp. Man vill
inte bygga som 70-talets miljonprojekt,
utan jobbar för att skapa en autentisk
växling mellan olika objekt på en och
samma plats. Exempelvis genom varierat utseende på fasaderna.

Jazzsommar på Artipelag

13 – 14 okt

En världsunik möjlighet att njuta av Monica Zetterlunds mest älskade sånger
i två exklusiva konserter där originalarrangemangen för storband möter
tolkningar av kända artister. Info/bilj: artipelag.se

27 jun–19 jul

Under sju sommarkvällar träffar vi några av Sveriges absolut främsta
jazzartister. Under jazzsommar 2018 uppträder följande artister: Viktoria
Tolstoy 27 juni, Per ”Texas” Johansson med hemlig gästartist 30 juni, Kristin
Amparo 3 juli, Svante Thuresson 11 juli, Ida Sand 14 juli, Sharon Dyall samt
Peter Asplund 18 juli och Edda Magnason 19 juli. Info&bilj: artipelag.se

Konsert med Stacey Kent

19 okt

I samband med Stockholm Jazz Festival, gästas Artipelag av jazzsångerskan
och världsartisten Stacey Kent och saxofonisten Jim Tomlinson.
Info/bilj: artipelag.se

SCEN
Hemsöborna

3 – 15 juli

En burlesk komedi som utspelar sig i skärgården för 100 år sedan. Lika länge
som Strindbergs ”Hemsöborna” har funnits, lika länge har den älskats av alla
generationer. Till föreställningarna erbjuds en teaterbuffé. Spelar i Stavsnäs
byskola. Bilj: nortic.se Arr: Djurö Konst&Kultur

Text och bild: Dena Eidi

Följ Lenore på Instagram:
@varmdoantikvarien

Amerikansk musikal

29 jun kl 19

Musik i sommarkväll

1 jul – 19 aug kl 18

Amerikansk musikal med världssångarna Alexandra Büchel och Fredrik
Zetterström. Stavsnäs Byskola. Bilj: nortic.se. Arr: Djurö Konst&Kultur

På finrummet.libsyn.com kan du lyssna
på podden Finrummet.

NUMMER 2 · 2018

Gustavsberg-Ingarö församling arrangerar konserter i Ingarö kyrka under
sommaren. För fullständigt program se: svenskakyrkan.se/gustavsberg-ingaro/
sommarmusik2018
NUMMER 2 · 2018
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UTSTÄLLNINGAR
Bergmansommar

Magiska lådan – ett mobilt utställningsrum
– 8 aug

En miniutställning från Svenska Filminstitutet. Visas på Plan 4 i Runda huset
under bibliotekets ordinarie öppettider.

– 16 sep

Päivi Ernkvists Magiska Lådan visas nu för första gången på Gustavsbergs
konsthall. Den är ursprungligen inspirerad av 16- och 1700-talets kuriosa
kabinett, Wunderkammer. Skåpet är en scen, ett rum som ger utrymme för
otaliga utställningsformer och kombinationer. Den resande lådan kan lånas ut
till vem som helst som ser dess möjligheter. Gustavsbergs konsthall, fri entré.

Semiotics

– 16 sep

Utställningen Semiotics är resultatet av ett nära samarbete mellan de två
glaskonstnärerna Simon Klenell (SVE) och Leo Tecosky (USA). Under våren
2018 var de inbjudna till konsthallens residens-ateljé och de har tillsammans
producerat utställningen i glashyttan STHLM Glas i Gustavsberg.
Gustavsbergs konsthall, fri entré.

Värmdö hembygdsmuseum

24 juni – 26 aug

EVENEMANG

Loppis, hembakat och hantverk. Lokalproducerat i Kulturladan i Pilhamn.
Arr: Ingarö hembygdsförening.

Värmdö kommuns Sommarvandringar

Årets sommarvandringar tar vägen från centrala Gustavsberg via byarna och
ut i skärgården. Vandringarna leds av en kunnig ciceron och är helt kostnadsfria. För fullständig information om varje vandring se varmdo.se/sommarvandringar eller vår broschyr som finns att hämta på flera platser runt om i
Värmdö. Årets vandringar:
Bland konstnärer, formgivare och arbetare
4 juli kl 18-19
Lillsved – En folkhögskola med anor
10 juli kl 17-18
Guidad tur på Bullerö – Liljefors och Kreuger
14 juli kl 11-12
bland kobbar och skär
Från Ålstäket till Viks gård – vikingar och järnvägsdrömmar 21 juli kl 17-19
Gustavsbergs porslinsfabrik – historien och arkitekturen 9 aug kl 18-19:30
Kulturhistorisk vandring i Stavsnäs by
15 aug kl 18-19:30
Säby – Skärgårdens största gravfält
19 aug kl 13-14:30

Runmarö Musik- och litteraturdagar

31 juli, 4-5 aug

Porslinets dag

26 aug kl 11-16

31 juli kl 12, Ljudjakt, musiklek och minikonsert
Under ledning av ljudkonstnärerna och kompositörerna Marta Forsberg och
Kajsa Lindgren. För barn mellan 8 – 12 år.
4 augusti kl 17, Konsert med Lena Willemark och Mats Bergström
5 augusti kl 15, Författarsamtal med Fredrik Sjöberg, moderator Linda
Skugge. Slagverkskonsert, Mika Takehara. Hembygdsgården, Runmarö.
Arrangör: Runmarö Musik och Litteraturdagar Bilj: via SMS 070-6112012.
Info: Facebook: Runmarö Musik och Litteraturdagar

Öppet varje söndag kl 12-14. Alla hälsas hjärtligt välkomna till Kyrkstallet,
Grindstugan, Prostadasset och Magasinet. Försäljning av föreningens skrifter,
vykort och café. Vid Värmdö kyrka.

Bloomsbury Spirit

– 30 sep

Artipelag. En utställning om den radikala och gränsöverskridande Bloomsburygruppen som verkade i Storbritannien i början av 1900-talet. Till
gruppens kärntrupp hörde författarna Virginia Woolf, Leonard Woolf, EM
Forster och Lytton Strachey, ekonomen John Maynard Keynes, konstnärerna
Duncan Grant, Clive Bell och Vanessa Bell samt konstpedagogen Roger Fry.

Välkomna till Porslinets dag i Gustavsbergs hamn. Ett evenemang och en
gammal tradition för alla som älskar porslin och keramik. Arr: Visit Värmdö
i samverkan med Gustavsbergs Porslinsfabrik. Program presenteras på visitvarmdo.com

Allt på sjön
Skärgårdsmuseet Stavsnäs, Nämdö, Runmarö 30 juni kl 12
Invigning av årets specialutställningar i Stavsnäs: Skärgårdens natur-flora,
fauna och geologi. Skärgård i konst och litteratur. Helikopterposten 70 år.
Se skargardsmuseet.se för fullständigt kalendarium.

Roland Svenssonmuseet på Möja

30 juni – 15 juli

7 juli kl 11-16

Sandhamns museum

Skärgårdsfestivalen

2 juli – 3 aug

– 4 nov

7 juli kl 12:30

Folkparken på Djurönäset – en heldag fylld med underhållning och aktiviteter
för hela familjen med fri entré. Aktiviteterna börjar mitt på dagen kl 12.30,
med aktiviteter och konserter riktade främst mot barn och familj. Under
eftermiddagen och kvällen fortsätter artistuppträdena på stora Scenen för lite
större barn och vuxna. Info: djuronaset.se

Runmarödagen

14 juli kl 12 – 16

Skärgårdsdagen i Stavsnäs

21 juli kl 11 – 16

Gustavsbergs bibliotek 30 år i Runda huset

Kom och fira med oss! Uppträdanden, mingel, quiz och föredrag.
Mer info: varmdo.se/bibliotek.

Hästens dag

12 sep

16 sep kl 10-16

Stall Sandö Hagar. En dag till hästens ära, genom att bjuda in allmänheten
för att få uppleva häst på många sätt under en dag. Dagen är också en dag
då hela ”hästvärmdö” samlas för att nätverka, utbyta idéer, erfarenheter och
umgås. Uppvisningar, prova-på. lekar, tävlingar o mkt mer. Fri entré och gratis
parkering.

INSTÄLLT

Författarträff med Merete Mazzarella

25 sep kl 19

I år utökar vi Runmarödagen med fler aktiviteter och mer tid att i lugn och
ro ta del av dagen. Arr:Träffpunkt Runmarö i samarbete med Runmarö
Hembygdsförening.

Dödligt material

29 sep –

Dödligt material är en utställning om textil. Utställningen utforskar textilens
dödlighet, som i motsatsen till odödlig – förgänglig, jordisk, timlig, mänsklig,
ändlig. Textilen påminner oss om vår egen kropp, om vardagen. Vi har en intim
relation till textilen, fysiskt och existentiellt. Den talar om vår egen dödlighet.
Utställningen ska framhäva och/eller beröra den förgängligheten, konkret eller
symboliskt. Curator: Evelina Hedin. Gustavsbergs konsthall, fri entré.
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Möja marknad

Vi startar säsongen på dansbanan som traditionellt med marknad. Ta med
familj och vänner på tur ner till dansbanan och gör ett besök. Även i år
besöker Gammeldansorkestern oss och underhåller under hela dagen med
skönsång och musik.

Artipelag. Under sommaren och hösten letar sig konsten på Artipelag
utomhus. Omvägar är en grupputställning med svenska och internationella
konstnärer. Vi kallar detta en omväg, en avstickare från huvudvägen, där vi
möter primära nivåer inom allt från geologi till biologi, från astronomi till
holistiska världsåskådningar.
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7 juli kl 9:30-16

Samling Runmarö, Långvik brygga ca kl 9.30 (-16.00) när båt från Stavsnäs
anlänt. För anslutningsbuss från Slussen kolla tidtabell på sl.se. Medtag
matsäck. Arr: Anita Persson i samarbete med Runmarö hembygdsförening.

Utställning med lokala Möjakonstnärer. Öppet för besökare 25 juni-5 aug
kl 11-16 och 6-26 aug kl 12-15. Ramsmora, Möja.
www.rolandsvenssonsällskapet.se

Öppet dagligen mellan kl 12-15. Utställning om tullare, smuggling och livet på
Sandhamn förr. Arr: Föreningen Sandhamns Vänner.

Detour/Omvägar

Strindbergvandring på Runmarö

31 aug – 2 sep

Sveriges största flytande båtmässa i Gustavsbergs hamn. Öppet fredag-lördag
kl 10-18 och söndag kl 10-16. Fri entré och gratis parkering.

NUMMER 2 · 2018

Vi visar gamla hantverk och sysslor från förr, t.ex. nätlagning, spinning och
korgflätning. Man kan prova på att använda slipsten, besman, ok och andra
gamla redskap. Vi kommer att ha en speciell barnhörna med bl.a. mattvätt.
Det blir också försäljning i torgståndet.
Guidad visning av Skärgårdsmuseet kl 14.

Nämdödagen

28 juli kl 11 – 16

Skärgårdsmarknad vid Nämdö Hembygdsgård, loppis, auktion, tombola,
skoj för alla åldrar. Servering. Waxholmsbåten trafikerar Sands brygga från
Stavsnäs och Saltsjöbaden. Kl 20-01 Dans till liveband på dansbanan. Öl, vin
& grillkorv. Arrangör: Nämdö Hembygdsförening.

Ingarödagen

NUMMER 2 · 2018

29 juli kl 11-15

Djurö Bibliotek. Boka plats: Tel: 08-570 486 45 eller 073 – 917 25 70.

Vårda din plastbåt

15 okt kl 19

Utbränd – men inte utslagen

24 okt kl 18

Föredrag av författaren och konsulten Peter Behrens på Djurö Bibliotek. Boka
plats: Tel: 08-570 486 45 eller 073-917 25 70.

Värmdö Bibliotek. Amanda Thunberg från Positiv Energi AB, berättar sin historia. Kom och gör ett stresstest, få svar på frågor du själv har och få verktyg.
Boka plats: www.bokagrupp.se/varmdo
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Stabil kropp – Mer liv – Mindre stress

KURSER

7 nov kl 18

Läger, kurser och lovaktiviteter för barn och unga presenteras i lovkatalogen
på www.varmdo.se/lov. Många aktiviteter är helt gratis.

Föredrag av Mari Hall, inspiratör och yogalärare på Djurö Bibliotek. Boka
plats: Tel: 08-570 486 45 eller 073-917 25 70.

Sekwa förlag på besök i Runda huset

Gustavsbergs Bibliotek. Boka plats: bokagrupp.se/varmdo

ROBIN BROWN

6 nov kl 19

Kulturskolor

Gustavsbergbaletten

BIO

Terminen startar 25 aug. Info & anm: www.gustavsbergbaletten.se

Next Step Studios

Terminen startar 2 sep. Info & anm: www.nextstepstudios.se

Gustavsbergsteaterns Bio

Tisdagar kl 19:30 och söndagar kl 16 och 19:30. Extra biovisningar och
matiné på skollov. Se aktuella filmer och boka biljett på eurostar.se

Värmdö Kulturskola

Terminen startar 20 aug. Info & anm: www.kulturskolan.varmdo.se

Värmdö Scenskola

Populär förebild för unga

Terminen startar 21 aug. Info & anm: www.varmdoscenskola.nu

Möja Bio

Sommarbio på Möja Dansbana. Matinéfilm startar kl 15 och kvällsfilm
startar kl 19. Biovisningar även på skollov.
För fullständigt bioprogram se: mojadansbana.se/category/moja-bio

Ö-teatern

Info & anm: www.o-teatern.com

Ingen har någonsin fått så många röster i tävlingen om titeln Årets Värmdöbo som Robin Brown, elevstödjaren
på Ösbyskolan och den populära innebandyspelaren i Värmdö IFs A-lag och i USAs landslag.

BARN & UNGDOM
Sommarbarnteater ”Djurovision”

17 juli – 2 aug

En samling udda fåglar utgör några av bidragen i årets vildaste musiktävling
- Djurovision. Det här är en rolig, rapp och lagom tänkvärd föreställning i 2
akter som riktar sig till barn och deras föräldrar. Föreställningen avslutas i
vanlig ordning med att publiken utser årets vinnare.
Spelar tis-tors kl 15 på Värmdö Bygdegård, Hemmesta. Bilj: nortic.se.
Arr: Scen 474.

Familjeföreställning: Vid skogens slut, från 4 år 15 sep kl 14
En varm, musikalisk, spännande och rolig mimföreställning med skuggspel
och masker där vi fokuserar på att öppna sin dörr. En föreställning för små
barn om stora frågor! Gustavsbergsteatern. Bilj: bokagrupp.se/varmdo.
Arr: Värmdö kommun med Pantomimteatern.

Familjeföreställning: Mitt och ditt och mitt, 3-6 år6 okt kl 14

Ongoing workshops

4 – 5 aug, 6 – 7 okt, 24 – 25 nov

Fristående tillfällen med Kerstin, Movement to ART och Berit, Livsdansen.
Dans enligt 5 Rytmerna och skapande med enkelt målande och ord.
I Gustavsberg på Värmdö Yogacenter. Inga förkunskaper.
Info&anm: info@movementtoart.se

Med lekfullhet, lätthet och massor av humor undersöks skillnaden mellan att
ge bort någonting i glädje och att ge bort något utan att egentligen ha valt det
själv. Varför säger de vuxna att en inte ska säga min och mitt utan allas? Att en
ska dela med sig och vara generös? Gustavsbergsteatern.
Bilj: bokagrupp.se/varmdo. Arr: Värmdö kommun med Teater De Vill.

Teckning och Färg workshop

Familjeföreställning:
Har du hört att Rosie har bitit i gräset?

Akvarellkurs på Roland Svenssonmuseet

27 okt kl 14

Från 4 år. För små som för stora. Vart kommer man när man dör? Vad händer
på en begravning? Var finns själen? Hur ser Gud ut? Om hon nu finns, vill
säga. Vad blir man i nästa liv? En blomma? En älg eller en ängel? Kanske en
stjärna på himlen? Inte blir man väl en pipande varmkorv?!! Gustavsbergs
teatern. Bilj: bokagrupp.se/varmdo. Arr: Värmdö kommun med Pygméteatern.

SENIOR
Pensionärsbio

måndagar kl 14

18 – 19 aug & 15 – 16 sep

Vi använder oss av Betty Edwards metod teckna från högra hjärnhalvan
som bas och inslag av klassiskt och österländskt synsätt. Kreativa övningar
och färg. Både för nybörjare och för er som vill ge er mer teckning. Kl 10-17.
Info&anm: info@movementtoart.se

29 aug – 2 sep

Kursen vänder sig till nybörjare och de som målat lite grand. Kursdagarna
pågår från ca kl 9-16, söndagen avslutas med en liten utställning. I priset ingår
morgonfika, lunch och eftermiddagsfika.
Info&anm: malin.lindqvist2@comhem.se eller till britt@vahine.se

”GINKO” en Haiku-utflykt

8 – 9 sep

Ginko är en utflykt till inspirerande natur där poeterna skriver sina haiku och
delar med sig till sina medresenärer. Aktiviteten vänder sig till såväl nybörjare
som mer erfarna haikupoeter. Vi håller till på Roland Svensson museet vid
Ramsmora ångbåtsbrygga på Möja. Info&anm: britt@vahine.se

Första måndagen i månaden arrangeras biovisningar i regi av Guldkantens
filmklubb i samarbete med Swedish Film. Datum under hösten 3 sep, 1 okt,
5 nov och 3 dec, Gustavsbergsteatern.

Seniordans

– 25 juli

Värmdö Bygdegård, onsdagar kl 10.00 – 11.30. Avgift 20 kr/gång. Har du
rekommenderats att röra på dig mer kan den här anpassade dansen där du kan
pausa vara en bra början. Prova på i sommar. Arr: Värmdö Seniordansare.
Kontakt: lennart.karlsson@mac.com / 0709-66 55 15. Nya datum kommer
under hösten.
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ÅRETS VÄRMDÖBO

Aktuell: Årets Värmdöbo
Ålder: 25 år
Bor: Munkmora, Gustavsberg
Gör: Elevstödjare på Ösbyskolan, professionell innebandyspelare i Värmdö IFs A-lag och
i USAs landslag
Familj: Pappa, trillingsyskon och storasyster
Brinner för: Att leda och inspirera unga
Bästa med Värmdö: Gemenskapen
Prispengarna går till: Framtidens förebilder,
en organisation som min bror startat och
driver. Men något kul ska jag också unna mig
själv i sommar.

Grundkurs i teckning

3 okt – 28 nov kl 16-17

Teckning & Färg. För dig som vill lära dig hur du kan göra för att få fram dina
bilder. 8 ggr. Från 9 år. Info&anm: info@movementtoart.se.
Studio Movement to ART, Gustavsberg
NUMMER 2 · 2018

Barn kommer springande från alla håll
när vi besöker Robin på Ösbyskolan:
”Min mamma röstade på dig Robin!”
”Det gjorde jag också!” ”Jag också!”
”Vi dansar för dig Robin!” ropar några tjejer och hoppar upp på ett par stolar
och gör sina moves till hans ära.
– Jättekul och ärofyllt, även om det
inte riktigt sjunkit in än, säger Robin,
när vi hittar en lugnare plats.
– Det är inte bara mitt pris, familjen och kollegerna står bakom mig, ja
egentligen alla på Värmdö, säger Robin
som alltid bott i Gustavsberg och hyllar
gemenskapen där.
Direkt efter gymnasiets barn- och
fritidsprogram fick Robin jobbet som
elevstödjare. Helt rätt, även om jobbet
tar mycket kraft när man som Robin har
ambitionen att se varje barn och bjuda
på sig själv.
– Kvällar och helger är jag ibland helt
utmattad.
LANDSLAGSSPEL I USA

Till populariteten bidrar också att
Robin spelar i Värmdö IFs A-lag i
innebandy som var nära att ta sig upp i
allsvenskan i år.
Robin spelade länge innebandy, bandy, fotboll och hockey parallellt och att
det blev innebandy är mest en slump.
Nu är han också med i USAs landslag medan brodern Kevin spelar i det
amerikanska landslaget i bandy.
– Sporten är inte så stor i USA, jag
vill att den ska växa, säger Robin, som
förra året bjöds in till San Fransisco och
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hedrades med sportens finaste pris i
USA, The President Award, och utsågs
till USAs främsta innebandyspelare sen
han vunnit assistligan under VM.
Under sin egen skoltid var Robin
”otroligt busig, men inte stökig”, en
populär ledare med stark vilja. Det gav
bekräftelse, men till slut tröttnade han
på rollen. Andras förväntningar på den
tuffa ledaren, stämde inte med den han
var.
– Sen lyckades jag ändra det mönstret.
Mycket var det mamma Ann-Charlottes förtjänst. Hon jobbade på Röda
korset och var lagkapten för Gustavsbergs A-lag i fotboll.
– Hon påpekade alltid att man ska
sträva mot att vara en bra medmänniska och pushade mig att börja sporta
och att kämpa för att nå mina drömmar och mål.
För fem år sen dog hon.
– Jag är enormt ledsen att jag inte får
dela den här upplevelsen med henne,
samtidigt hade jag inte kunnat hedra
henne på ett bättre sätt än genom att bli
Årets Värmdöbo. Jag känner att hon ser
mig och är stolt.
I MED- OCH MOTGÅNG

Robin har upplevt flera tunga saker i
sitt liv. Två bränder, den första när han
bara var nio år, den andra var en storbrand dagen före balen i nian.
– Jag var i Kvarnbergsskolan och såg
att det brann hemma på Nelsonstigen.
Jag trodde att min trillingsyster var

hemma, så det blev väldigt dramatiskt
innan jag fick veta att det inte var så.
De tre senaste åren har Robin också
gått igenom två elkonverteringar. Hjärtproblemen är en följd av den epilepsi
som han lider av.
– Jag har fått anfall på planen när jag
spelar innebandy. Däremot ännu aldrig
på skolan, vilket jag är väldigt tacksam
för.
Robin tackar gemenskapen med
trillingsyskonen och sin ”fantastiska”
storasyster Jessica, 30, för att han tagit
sig igenom så många svårigheter.
– Jag har också vänner som funnits
för mig i med- och motgång liksom min
pappa som har format mig till den jag
är idag och som har gett mig ett stort
musikintresse.
– Du beskrivs av många som ödmjuk?
– Det beror på att jag är trilling,
skrattar han. Från tidig ålder har vi
behövt lära oss att dela lika och hitta
empatin för varandra, nu är vi som en
person i tre kroppar.
Brodern Kevin jobbar med att stötta
unga i Borlänge och har startat en organisation – Framtidens förebilder – som
även Robin vill engagera sig i.
– Min bror och jag har aldrig konkurrerat, bara inspirerat varandra. Att
hjälpa andra unga att bli bra medmänniskor och förebilder, det är min dröm för
framtiden.
Text och bild: Ussie Hjelm

35

