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MATSEDELN
Äldreomsorgen den 18–24 
juni.

Måndag: Stekt fläsk, löksås, 
potatis, lingonsylt. Mango
kräm.

Tisdag: Sjömanstorsk, pota
tis, grönsaker, Junes fisksås. 
Chokladmousse, hallongräd
de.

Onsdag: Köttsoppa, brytbröd. 
Gräddglass, bärsås.

Torsdag: Flygande Jacob, 
grönsaker, kokt ris. Persikor, 
chokladgrädde.

Fredag: Matjessill, potatis, 
grönsaker, gräslök, gräddfil. 
Jordgubbar, gräddvisp.

Lördag: Fisk under örttäcke, 
potatis, grönsaker. Brylé
pudding.

Söndag: Portergryta, potatis, 
grönsaker. Nyponsoppa, va
niljkesella.

ALLTIDHULT

D et enda som hörs 
när vi kommer fram 
till det gamla skol

huset i Alltidhult är fågel
kvittret. Här tar vägen slut 
rakt in i grönskan och 
murgrönan har tagit sig 
friheten att slingra sig 
runt elledningen och brett 
ut sig som gubbe med 
långa armar. 

Här har den eftertänk
samma gråsuggan Grållen 
och hans kompis, den 
flärdfulla silverfisken Sil
via, flyttat in för att bekan
ta sig med utomhusmiljön 
under tio dagar. 

Författaren och illustratö-
ren Joakim Larsson från 
Anderslöv i Skåne har ta
git med sig sina rollfigurer 
för att sitta i det gamla 
skolhuset och arbeta med 
sin nästa bok om Grållen 
och Silvia.

– Här finns precis det jag 
behöver. Ett enkelt liv 
i stillhet och att kunna job
ba ostörd och koncentre
rad i tio dagar, säger han.

Och till Joakim Larsson 
stora glädje har det fak
tiskt kommit fram en en
kel gråsugga från golvlis
ten bredvid kakelugnen 
i vardagsrummet som han 
har gjort till sitt arbets
rum. 

På matbordet ligger de 
senaste illustrationerna 
som ska sättas in på sidor
na i den blivande barn
boken som blir nummer 
två i serien om Grållen och 
Silvia. 

– Sedan jag kom hit har 
jag insett att det går att 
göra ett oändligt antal 
uppföljningar. Världen är 
stor och det finns hur 
mycket som helst att upp
täcka för en gråsugga. 

Joakim Larssons insekter 
har tydliga mänskliga ka
raktärer och han erkänner 
direkt att det är han som är 
gråsuggan. Den lite efter
tänksamma, lugna och 
enkla Grållen som åker 

omkring och upplever 
 saker utan att hetsa upp 
sig eller jaga äventyr. 

– Det som är bra med att 
använda insekter och djur 
är att jag lämnar det jobbi
ga med att välja kön och na
tionalitet. Alla mina  figurer 
är neutrala, men har samti
digt personlighet. 

En annan viktig aspekt, 
menar Joakim Larsson, är 
att barn behöver få ett 
mera positivt perspektiv 
på insekter. 

– Jag hoppas att mina 
böcker leder till att barn 
får en känsla för insekter 
som gör att att de inte 
 dödar dem  bara för att de 
kan det. 

Silverfisken Silvia, är kan
ske inte en mänsklig tjej, 
men hon gestaltar väldigt 
tydligt en slags tjejig upp
fattning av en tonårsflicka 
som ägnar sig åt att ta sel
fies, pillar på sin mobil
telefon stup i kvarten och 

Joakim Larsson, illustratör, författare och serietecknare från Anderslöv sitter i Alltidhults skola och skriver på boken Grållen och Silvia reser utomhus.  

I kommande boken flyttar Grållen och Silvia utomhus. Här är 
det grillning och lägersång.

Joakim Larsson skriver, illustrerar och redigerar varje sida 
själv. Nu hoppas han att boken ska bli klar i september. 

Världen utanför golvlisten i badrummet kan vara en farlig plats för en gråsugga. 
Men i författaren Joakim Larssons trygga hand flyttar Grållen och kompisen 
 Silvia, en silverfisk, utomhus.

Nu har gråsuggan flyttat in i Alltidhults skola

KALENDERN
UTSTÄLLNINGAR
Vårutställning: 1/6–2/7 
kl 8–17. Helka Peltonen, ke
ramik, Arja Sivonen, olja, Jor
ma Erkkilä, akryl. Folkets hus, 
Olofström.

MOTION
Ok vilse 87: 8/6–17/9 Som
marens naturpass cykelbild, 
försäljningsställen: Gulf, Apo
teket hjärtat och Ica Jämshög. 
Olofström, Jämshög, Gränum 
med omnejd, Olofström, 
Jämshög.

ÖVRIGT
Litauenhjälpen: lör kl 10–13. 
Litauenhjälpen har öppet på 
second hand för försäljning. 
V Storgatan 19, Olofström.

C kritiskt till 
moduler vid 
grundskola
Utbyggnaden av Vilbokens 
skola splittrar partierna 
i Olofström.
Frågan står mellan modu-
ler eller en permanent till-
byggnad.

OLOFSTRÖM. – Vi kanske 
sparar två miljoner kronor 
i ett inledningsskede om 
vi väljer att ställa upp 
modu ler vid skolan. Men 
vi förlorar på det i ett läng
re perspektiv, säger cen
terns gruppledare Rolf 
Jönsson.

I de preliminära kost
nadsförslagen hamnar 
modulerna på runt åtta 
miljoner kronor och en 
tillbyggnad på drygt tio 
miljoner kronor. 

Något beslut är ännu 
inte fattat, men oppositio
nen har markerat att de 
avvisar modulerna och 
kommer att rösta för en 
tillbyggnad vid skolan.

– Om vi tittar framåt och 
tar med den planerade ex
pansionen vid Strandplan 
och i centrum, ser vi en ök
ning av antalet barn. Vi 
kommer att behöva en fast 
tillbyggnad vi skolan, 
 säger Rolf Jönsson. 

SIMONE HANSEN
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ser på världen som en del 
av sig själv. 

Är namnet Silvia på något 
sätt en syftning på Sveriges 
drottning?

– Nja. Inte direkt. Men 
vad ska en silverfisk heta 
om inte Silvia? Och den är 
ju lite förnäm i förhållan
de till kompisen Grållen, 
säger Joakim Larsson. 

Och så blev det. När han 
tecknar sin Silvia är hon en 
slank silverfisk med en 
kropp som har växt ut till 

en slags klänning och hon 
är välsminkad med knall
röd mun. Grålle däremot 
har en enklare fram
toning, lite jordfärgad och 
med ett skalliknade fodral.

Under sin vistelse i Alltid
hult har Joakim Larsson 
träffat ett nytt djur som 
hans rollfigurer ska träffa 
– getingarna. 

– Jag hittade ett litet ge
tingbo och blev genast in
spirerad. Nu har jag en sek

vens i boken där Grållen 
och Silvia blir attackerad 
av stridspiloter (getingar
na) som skriker: ”flytta er 
från vår landningsbana”. 

Joakim Larsson gör all
ting till boken själv, utom 
att trycka den. Han skri
ver, han illustrerar, han re
digerar varje sida färdig 
och nu hoppas han att 
boken han sitter och job
bar med i Alltidhult ska bli 
klar i september. 

–Vistelsen i den här mil
jön är bra för mitt skapan
de. Jag tar termosen med 
ut och sätter mig på sten
muren för att bara betrak
ta och låta tankar och fan
tasi jobba fritt, säger han. 

Och med lite tur kom
mer Grållen förbi med sin 
husvagn. 

TEXT
SIMONE HANSEN

simone.hansen
@blt.se

0455-771 19

FOTO
BO ÅKESSON

bo.akesson
@blt.se

0454-30 60 07

Joakim Larsson, illustratör, författare och serietecknare från Anderslöv sitter i Alltidhults skola och skriver på boken Grållen och Silvia reser utomhus.  

I Alltidhult har Joakim Larsson hittat ett nytt djur som Grållen 
och Silvia ska träffa – getingarna.

Nu har gråsuggan flyttat in i Alltidhults skola

% FAKTA

Här gick  
Harry Martinson

Alltidhult intresseförening 
delar varje år ut vistel-
sestipendier till kultur-
arbetare som får bo i en 
del av det gamla skol-
huset.

I år är Joakim Larsson  
den första. Han skriver 
barnböcker, är illustratör, 
gör tecknade serier och 
undervisar som serie-
pedagog.

De andra två är Louise 
Larsson journalist från 
Malmö och Niklas Darke, 
författare från Gagnef.

Alltidhult skola byggdes 
1844 som en backstuga. 
Den byggdes till 1877 
med en skolsal. 

Mellan 1913–14 gick 
 författaren Harry 
 Martinson i skola här. 

Linnea och Elliott bär sina flaggor på väg till kyrkan i Jämshög. FOTO: SIMONE HANSEN

I Jämshög tågar eleverna till 
kyrkan på skolans sista dag
Det ringer ut för skolans 
sista dag i Jämshögs 
 skola. 
Och alla eleverna vet vad 
som väntar – sommarlo-
vet.

JÄMSHÖG. Så fort skolklock
an har ringt ut samlas 250 
elever på skolgården 
i Jämshög. 

Några av dem hämtar 
sina flaggor och andra väl
jer ut en kompis att gå 
med. För här går eleverna 
från både Gränum och 
Jämshög skola i ett ge
mensamt tåg från skolan 
ner till kyrkan. 

– Vi ställer upp oss i rad 
och när alla är klara går vi. 
Det är en tradition som 
skolans haft långt före 
min tid, säger rektorn Jo
han Tornberg. 

Vid kyrkan väntar för

äldrar och anhöriga som 
kantar hela allén upp till 
Jämshög kyrkan och här 
är det eleverna som står 
för ceremonin. 

Alla klasser, samt musik
skolan får en chans att 
sjunga in sommaren inn
an det blir dags för den 
mera formella avslutning
en.

– Jag kommer att önska 

dem ett härligt sommar
lov och skicka med en öns
kan om att de ska läsa en 
massa böcker i sommar, 
säger Johan Tornberg.

Även prästen skickar en 
med barnen en sommar
hälsning och utbildnings
nämndens kontaktperson 
Hans Jonsson (S) tackar 
eleverna för det skolår 
som gått och hälsar dem 
välkomna tillbaka när 
höstterminen börjar. 

Men just denna dag är 
det knappast några elever 
som tänker på hösttermi
nen. 

– Nu är det sommar lovet 
som vi längtar  efter, säger 
en grupp flickor som 
 redan hunnit bänka sig 
i kyrkan. 

SIMONE HANSEN

Det är fullt i Jämshögs kyrkan när eleverna 
firar sin skolavslutning.

Den sista biten upp för allén till kyrkan 
 kantas av föräldrar och anhöriga. 

”Ha en skön 
 sommar och  
glöm inte – att  
läsa  böcker.”

Johan Tornberg
Rektor på Jämshögs skola.

Fler bilar ska märkas  
med kommunens logotyp
Socialförvaltningens lea-
singbilar i Olofström kom-
mer att märkas med logo-
typen för Olofströms kom-
mun.

OLOFSTRÖM. Bakgrunden 
är att inom vård och om
sorg behöver personalen 
ibland köra fram till bostä
derna och då behöver det 

finnas en dekal på bilen 
där det står Olofströms 
kommun för att undvika 
böter. Dekaler har tidigare 
saknats, men nu har 
social nämnden beslutat 
att bilarna ska utrustas 
med sådana.

– Det är för att kunna ut
färda parkeringstillstånd 
hos olika bostadsbolag 

och av kommunen, säger 
socialnämndens ordfö
rande Miroslav Milurovic 
(S).

Dekalen som ska sättas 
på bilarna ska tas fram av 
kommunikationsavdel
ningen så att kommunens 
grafiska profil följs.

CARINA LODGE

”Jag hoppas att 
mina böcker leder 
till att barn får en 
känsla för insekter 
som gör att att  
de inte  dödar dem  
bara för att de  
kan det. ”

Joakim Larsson
författare och illustratör  
av böckerna om Grållen och Silvia.


