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MED VISIONER. Skollunch intas utanför den provisoriska skolan i townshipet Khayelitsha. Om Sofia Johansson får bestämma står här en ny skola inom två år. 

Bygger framtid 
i Sydafrika
Hon skulle på vinprovning men hamnade i kåkstaden. Nu tän-
ker Sofia från Mölndal bygga en skola åt de behövande barnen i 
Khayelitsha. 

– Det här är ett alldeles för stort 
projekt att ta sig an om man inte 
verkligen brinner för det! säger So-
fia Johansson medan hon vant na-
vigerar sig fram i vänstertrafiken.

Vi befinner oss i utkanten av 
Kapstaden på väg till Khayelitsha, 
som sägs vara Sydafrikas största 
och snabbast växande township. 
Kåkstäderna som en gång anlades 
som en temporär bostadslösning 
för fattig svart arbetskraft huserar 
i dag runt hälften av landets befolk-
ning. Över en miljon beräknas bo 
i Khayelitsha, som sägs vara ett av 
Kapstadens fattigaste områden. 

Till Sydafrika kom 31-åringen 
från Mölndal för första gången för 
knappa två år sedan tillsammans 
med studiekamraten Jasmina Ka-
petanovic. Planen var att spendera 
sex veckor med att skriva en upp-
sats i arbetsvetenskap och samti-
digt passa på att se lite av landet.

– Första veckan skulle vi åka ut 
till vindistrikten för att gå på vin-
provning. Men på huvudvägen på-
gick en demonstration där de brän-
de bildäck, så vi fick ta en omväg 
genom Khayelitsha, berättar Sofia. 

EFTER ATT HA stannat för att prata 
med en man som stod och grillade 
fårben vid vägkanten kom tjejerna 
i samspråk med fler av townshipets 
invånare och snart var de inbjudna 
till en teaterföreställning som skul-
le hållas samma dag. 

– Det slutade med att vi strun-
tade i vinprovningen. I stället gick 
vi runt i Khayelitsha och folk skrat-
tade och pekade på oss. Hit kom-
mer ju sällan vita, ler Sofia. 

Föreställningen visade sig ta 
plats hemma hos en kvinna vid 
namn Vivian Mthwesi, som för-
utom att bedriva ideell skolunder-
visning för runt 90 barn i sitt hem 
även försökte ge townshipets ton-
åringar en trygg plats att vistas på.

– 60 ungdomar ställde upp sig 
inne i det lilla rummet och sjöng 
för oss under en och en halv tim-
ma. Det var SÅ fantastiskt, jag får 
rysningar bara jag tänker på det, 
säger Sofia. 

När de såg hur bristfällig Vivians 
provisoriska skola var och hur bar-
nen trängdes i det lilla utrymmet 
för att sova middag direkt på be-
tonggolvet slogs tjejerna av en och 
samma tanke.  

– Jasmina och jag bara såg på var-
ann och sa: Ska vi? berättar Sofia. 

NÅGRA FÅ MÅNADER senare hade de 
bildat välgörenhetsorganisationen 
Contribution To Opportunities och 
i september förra året flyttade Sofia 
till Kapstaden för att ratta projektet 
på plats. 

Bland skjulen av korrugerad 
plåt och betongblock som kantar 

en dammig grusväg står ett hus 
vars vägg pryds av målade bok-
stäver som stavar Xola Edu-Care 
Centre. När Sofia parkerat tar det 
inte lång tid förrän en skock småt-
tingar kommer rusande med stora 
leenden och vill kramas och sjunga 
Huvud, axlar, knä och tå med den 
blonda besökaren. 

OM ALLT GÅR som planerat påbörjas 
bygget av en ny skola här på Vivians 
tomt redan i höst, men först måste 
projektet möta tuffa krav från en 
rad olika departement. Samtidigt 
måste Sofia se till att få hela town-
shipet på sin sida. Brev från skolans 
grannar om att den är välkommen 
efterfrågas. Priser ska pressas och 
Sydafrikas djungelliknande byrå-
krati navigeras. 

– Jag har ju ingen aning om vad 
det är jag gör egentligen! Men jag 
måste ju inte det, jag är spindeln i 
nätet som ska se till att föra sam-
man alla experter. Under tiden frå-
gar jag helt enkelt tusen frågor. Och 
att vara ung tjej och helt ny här kan 
faktiskt vara en fördel. Folk är väl-
digt villiga att hjälpa till, särskilt 
eftersom de vet att jag har sparat 
pengar för att kunna komma hit 
och inte tar ut någon lön, säger hon.  

ÄVEN OM CONTRIBUTION to Oppor-
tunities fått in en del donationer 
måste fortfarande finansiering till 
för att projektet ska gå i lås. Men 
i det krävs inte lång tid i Sofias 
sällskap för att övertygas om den 
nya skolan kommer att stå färdig 
i Khayelitsha inom knappt två år. 

– Ibland är det nog bra att vara 
naiv. Hade jag vetat om hur mycket 
uppförsbackar som skulle komma, 
hade jag gjort det då? Jag vet inte! 
Men jag tror på mig själv väldigt 
mycket. Jag kommer att klara av 
det här, säger hon och fortsätter: 

– Det är klart man har dagar när 
allt är hopplöst och man gråter och 
sliter sitt hår. Men då räcker det att 
åka ut till Vivian och träffa barnen 
en stund. Jag älskar detta, att på 
riktigt påverka folks liv. 

Om hon blir kvar? 
– Man vet aldrig! Jag älskar Syd-

afrika, det är en av de vackraste 
platserna på jorden och jag kan de-
finitivt se mig själv här i framtiden. 
Förhoppningsvis blir detta inte det 
enda projektet jag gör här, det vore 
ju dumt nu när jag samlat på mig 
så mycket kunskap och kontakter, 
säger Sofia, som med ett leende 
medger att hon redan har börjat 
snegla på ett annat township som 
behöver en ny skola. 

– Nej, jag vet inte var det ska 
sluta!

EVA PAULSEN
031-62 40 00 namn@gp.se

Sofia Johansson
*	Ålder: 31
*	Från: Mölndal
*	Bor: I Durbanville, Kapstaden
*	Familj: Sambon Bradley Bradly, 
som är sydafrikan. Mamma, pappa 
och syster med familj i Mölndal. 
Bror i Göteborg
*	Gör: Driver välgörenhetsorga-
nisationen Contribution to Oppor-
tunities, som ska bygga en skola i 
kåkstaden Khayelitsha i Kapstaden. 
Projektet kan följas på www.cto.
world. Här finns även uppgifter om 
bankgiro, bankkonto och swish för 
den som vill bidra till projektet.

SVENSKAR I VÄRLDEN

N Y T T  I  KO RT H E T

De hyllas av Göteborgsoperans vänner
Göteborgsoperans vänner 
har presenterat sina två 
stipendiater för 2015: Anna 
Johansson (till vänster) och 
Annalena Persson.

Motiveringen för stipendi-
et till Anna Johansson lyder: 
För sensationellt övertygan-
de insatser på Göteborgso-
peran i så olikartade roller 
som Barbarina i Figaros bröllop, La Cugina i Madame Butterfly och 
Krista i Fallet Makropulos. 

Anna Johansson, sopran, utexaminerades från Högskolan för 
Scen och musik i Göteborg 2009 och är sedan 2013 anställd i Göte-
borgsoperans Kör. 

Stipendiet till Annalena Persson motiveras på följande sätt: An-
nalena Persson: För oförglömliga insatser i så väsensskilda roller 
som Sieglinde, Turandot, Salome, Tatjana, Elisabetta, Floria Tosca 
och Emilia Marty.

Annalena Persson debuterade på Göteborgsoperan 2004 som 
Sieglinde i Wagners Valkyrian. För denna roll fick hon samma år 
Tidskriften Operas pris. På Göteborgsoperan, där Annalena Persson 
är fast knuten sedan 2005, har hon även sjungit Madama Butterfly, 
Kundry i Parsifal, Tatjana i Eugen Onegin, Elisabeth i Don Carlos 
och senast Salome.

M I N N E S O RD

Nicolaus Zwetnow
Professorn i neurokirurgi vid universitet i Oslo, Nicolaus Zwetnow, 
har gått bort i en ålder av 86 år. Hans närmaste är sonen Mikael 
Zwetnow Söderholm med familj och livskamraten Britt Stenberg.

Nicolaus Zwetnow hade rötter i Ryssland, modern tillhörde 
den tsarryska adeln, fadern var av donkosack släkt. Efter revo-
lutionen hade de flytt och kommit att bosätta sig i Berlin, där 
Nicolaus föddes 1929. Efter att nazisterna hade tagit makten 
blev förhållandena osäkra för exilryssar.  Familjen beslöt att 
lämna Tyskland och de fick så småningom ett permanent hem 
i Oslo.  Nicolaus tog här sin läkarexamen.

Under 60-talet utbildade han sig till 
neurokirurg på Sahlgrenska sjukhuset i 
Göteborg. Han försvarade 1970 sin dok-
torsavhandling om hur hjärnans blodflöde 
påverkas av ökat intrakraniellt tryck. Där-
efter tjänstgjorde han på neurokirurgiska 
kliniken på Karolinska sjukhuset för att 
1980 utnämnas till professor i Oslo

Nicolaus var en rikt begåvad person. Han 
hade påtagligt lätt för främmande språk 
och talade ett tiotal språk flytande. Försedd 
med musikaliska gener lärde han sig tidigt att spela både bala-
lajka och piano. Han kom att utvecklas till en balalajkavirtuos, 
möjligen den främste i Västeuropa. Han behärskade lika väl 
tolvtonsmusik som rysk folkmusik. Flera prominenta tonsät-
tare bland annat Sven Eric Johanson skrev verk för balalajka 
och symfoniorkester speciellt för honom.

Han gav konserter i många länder inklusive Ryssland, 
ibland med två avdelningar, den första på piano och den andra 
på balalajka. Han gjorde skivinspelningar, radio och TV fram-
trädanden, alltid med lovordande recensioner.

Ett aktivt engagemang i musikliv och neurokirurgi i Ryss-
land gjorde att han tilldelades den prestigefyllda Vänskapsor-
den enligt beslut av president Jeltsin.

Som om det inte vore nog med allt detta var Nicolaus också 
framstående i pistolskytte och deltog i två sommarolympiska 
spel, i Rom 1960 och Tokyo 1964. Grenen var silhuettskytte, 
där det gäller att träffa en serie figurer som visas med några se-
kunders intervall. Nicolaus tillskrev sin skicklighet i detta den 
känsla för timing som utövandet av musik gett honom.

En remarkabel person har gått ur tiden.
Karl-Erik Jakobsson och Jan Löfgren

Ny utbildning om kultur och demokrati
Vid Göteborgs universitet startar i höst en ny utbildning med fokus 
på relationen mellan kultur och demokrati. Folkbildning, medbor-
gardialog och aktivism är några av ämnena i det nya programmet.

Kultur och demokrati är ett masterprogram som utforskar re-
lationen mellan kulturpolitik och politikens vidare fält. Klassiska 
kulturinstitutioner som muséer, konsthallar, teatrar och litterära 
institutioner spelar i dialog med det civila samhället och dess or-
ganisationer en viktig roll när det handlar om att förhålla sig till 
medborgerliga rättigheter, tillgång till offentligheten och opinions-
bildning.

− Vi riktar ljuset mot estetiska praktiker i relation till kulturpoli-
tik, medborgardialog, folkbildning, sociala rörelser, mediekonsum-
tion och hållbar utveckling, säger universitetslektor Åsa Andersson 
vid institutionen för kulturvetenskaper.

Den primära målgruppen utbildningen utgörs av studenter med 
kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap.

31 MARS
I dag har Ester namnsdag. Ester 
är bibliskt men kan komma från 
persiskans ”stara” som betyder 
”stjärna”. Det kan även vara en 
variant av Ishtar, den babylo-
niska kärleksgudinnan. Omkring 
17 000 bär namnet, cirka 6 700 
kallas så eller har det som första 
förnamn.

DAGENS CITAT

”För att ha verklig 
behållning av gläd-
jen behöver man 
någon att dela den 
med.”
Mark Twain, amerikansk  
författare, 1835-1910

DET HÄNDE DÅ
*	För 20 år sedan, 1996 gick en 
gammal tradition i graven när 
väderrapporteringen från Kullens 
fyr i Skåne upphörde. I mer än 
100 år hade vädret avlästs från 
fyren var tredje timme.
*	För 30 år sedan, 1986, samla-
des 10 000-tals människor i den 
bayerska staden Wackersdorf  
i dåvarande Västtyskland för att 
protestera mot planerna på att 
anlägga en upparbetningsanlägg-
ning för kärnavfall. Upparbetning 
ger plutonium som kan användas 
för kärnvapen. Anläggningen 
blev så omdiskuterad och kritise-
rad att planerna lades på is.
*	För 50 år sedan, 1966, an-
ordnade Operan i Stockholm en 
galaföreställning där intäkterna 
gick till Martin Luther Kings fond. 
Den amerikanske medborgar-
rättskämpen Martin Luther King 
hade 1964 fått Nobels fredspris 
för sin kamp mot den amerikan-
ska rasdiskrimineringen och för 
rättvisa mellan socialgrupperna 
i USA. Han var själv närvarande 
under föreställningen.

HÖRT OCH HÄNT
Det var storfrämmande i Nik-
kaluokta nära Kebnekaise för 15 
år sedan, 2001, då EU-ländernas 
miljöministrar kom på besök. De 
hade sammanträtt i Kiruna men 
tagit en paus i förhandlingarna. 
I Nikkaluokta åktes hundspann, 
lagades mat på öppen eld och 
pimplades fisk. En av ispimplarna 
var EU-kommissionären Margot 
Wallströms sjuårige son Erik som 
följde med av bara farten.


