
Stjärnorna på 
Svartå Slott!
Rätten att vara vacker och synas. 
Nu är det vår tur.

10-årsjubileumsutgåva
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ges ut av Finlands Svenska Handikappförbund (FSH)

Reportagets otroliga bilder har blivit tagna i 
en vacker kreativ miljö. Modellerna har bli-
vit stylade och sminkade av proffs, helt en-
kelt alla ingredienser för ett modereportage 
av hög klass finns med. Jag har alltid älskat 
mode. Som liten flicka brukade jag smyga 
in i min storasysters rum, olovligt förstås, 
och sedan riva ner de kläder jag kunde få 
tag i och poserade sedan framför spegeln 
så mycket jag bara hann och kunde. Vad 
min syster tyckte om det faktum att hennes 
kläder var i fullständig kaos och oordning 
följande morgon lämnar vi osagt. Som liten 
flicka kände jag enbart glädje över det glit-
ter och glamour som mode förde med sig. 
Det var långt senare då jag växte upp som 
jag kastades in i den krassa verkligheten 
som bestod av osunda skönhetsideal och 
normer. Tankar kring utseendefixering och 
sökande av bekräftelse blev vardagsmat un-
der många år. 
Jag är idag oerhört tacksam över att jag trots 
mina erfarenheter stod på fast mark under 
de här åren och att jag hade vänner och fa-
milj som hjälpte mig hålla rätt kurs. Det är 
inte så lätt att göra det i ett samhälle som är 
fullt av normer som exkluderar de som inte 
lever upp till det sociala reglementet. Per-
sonligen upplevde jag länge att jag med min 

fysiska funktionsnedsättning inte passade 
in i de skönhetsideal samhället skapat. Idag 
är jag stolt över den jag är. Så småningom 
insåg jag att det faktiskt är möjligt att vara 
med och förändra samhället inifrån med 
hjälp av mode. Med mode kunde jag vara 
med och påverka ytliga ideal och inklu-
dera människor med olika bakgrund och 
livssituation. Vi kan med hjälp av mång-
fald förändra attityder. Jag upptäckte att det 
fanns massor jag kunde göra, tack vare de 
erfarenheter jag bar på, för att hjälpa till att 
spränga osunda ideal. Det är ett arbete jag 
aldrig kommer att sluta med. 

I början av året pågick modeveckorna 
världen över. Till min stora glädje kunde 
jag läsa om att för första gången i New York 
Fashion Weeks historia hade man en mo-
dell som satt i rullstol. Jag fullständigt flög 
i taket av glädje, jävlar anamma och stolt-
het. Äntligen någon som visar var skåpet 
ska stå! Så ofta upplever jag att man tagit 
fasta enbart på rullstolen istället för per-
sonen bakom funktionshindret. I intervju-
er jag läst om den nyss nämnda modellen, 
Danielle Sheypuk, beskriver hon det som 
att ”hon var bara ännu en modell i showen, 
och det är precis som hon själv ville att det 
skulle vara”. Designern Carrie Hammer 

berättar vidare att hon tog beslutet att an-
vända sig av förebilder istället för catwalk 
modeller. Jag är så lättad över att det under 
de senaste åren har börjat ske förändringar 
i att bredda skönhetsideal. Modeindustrin 
känner av detta tryck och orealistiska an-
nonskampanjer kritiseras i allt större ut-
sträckning än förut. Jag är så stolt över att 
handikappförbundets tidning SOS Aktuellt 
är med i det viktiga arbetet att bredda spek-
trumet av skönhetsideal och att betona allas 
unika värde. Jag hoppas att detta nummer 
väcker inspiration och nya tankar. Vi måste 
våga lyfta upp de här frågorna i debatten. 
Funktionshindrade är en outnyttjad resurs 
på så många plan i dagens samhälle, det 
måste vi ändra på. Det här får inte vara nå-
got tabubelagt ämne längre. Ett av de mest 
dyrbara råden jag fått i livet är att alla är 
unika. Nu uppmanar jag dig att ta ett djupt 
andetag, säga högt till dig själv, hur fånigt 
den än verkar; JAG är unik! 
Var stolt över den du är, finns ingen som 
DU! Jag önskar alla en trevlig läsning och 
skön vår!

Anna Caldén
Ordförande

Finlands Svenska Handikappförbund

Mångfald är modellen
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När har du se-
nast sett ett 
modereportage 
där modeller-
na har någon 
form av funk-
t ionshinder? 

Jag tänkte väl det, inte allför ofta. SOS Ak-
tuellts modereportage har berört och gett 
tankeställare både när och fjärran. Våra un-
derbara modeller hör till vår läsarkrets och 
förutom att de visar upp designern Marika 

Anderssons kreationer i vårens nya färger 
av finaste silke och spets, så berättar de hur 
deras vardag med mode och skönhet påver-
kas på grund av handikappet.

Eftersom jag själv varit modeintresserad 
sedan barnsben och rest runt världen på 
otaliga modeveckor så känns det väldigt 
speciellt att få göra det här värdefulla och 
annorlunda modereportaget. Alla har rätt 
att vara vackra och måna om utseende och 
garderob, med eller utan handikapp. 

Ett varmt tack för det goda samarbetet: 

Kerstin Ilander, Svartå Slottsguide. Chris-
tine och Filip Linder, Svartå Slotts äga-
re. Patrick Campbell, Villisilkki. Carola 
Öhberg och Mikaela Jakobsson-Nyman, 
make up och hår. Christina Lång, ”ta-
langscout”. Fotograf Kjell Svenskberg och 
praktikant Matilda Tallroth. Modeller och 
assistenter och stödtrupperna här hemma.

Daniela Andersson
Chefredaktör
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En lyckad satsning

LEDAREN

REDAKTÖRENS ORD

Varsågoda! SOS Aktuellts 10-årsjubileum firas 
med en specialutgåva av vårt rosade modereportage.

Jag har hela våren sett fram emot modereportaget i det här numret. 
Ni kommer att få läsa om de tre fantastiska kvinnor samt en man 
som är våra modeller. Modeller som vågar ta plats och bär vackra 
klänningar och frack med stil och klass. 



Stjärnorna på Svartå slott

Alla inblandade, allt från fotograf och stylist 
till assisterande vänner och mammor samt 
modellerna själva, är rörande överens om 
att någonting liknande aldrig tidigare gjorts 
efter att en minst sagt intensiv dag på Svartå 
slott är över. Aldrig har jag heller varit med 
om en så varm, stämningsfull och prestige-
lös anda på en modefotografering. 

– Det är ofta så att en utvecklingsstörd 
person inte får en sådan här uppmärksam-
het. Det här var väldigt trevligt och vi är 
mycket nöjda, säger Lotta Romsis mamma 
Brita som följde med på fotograferingen. 

För Lotta, som har Downs syndrom, var 
det en speciellt stor sak att få håret lockat 
och prytt med en vacker blomuppsättning. 
De andra håller med.

– Det var en jättespännande dag! Jag har 
aldrig varit med om liknande. Jag såg ju inte 
så mycket men kunde urskilja någonting 
åtminstone, hatten såg jag bäst, förklarar 
Gun-Maj Silander som är synskadad. 

Gun-Maj, som har så kallad ledsyn, ser 
fram emot att hemma titta på bilderna i 
sin läs-tv som förstorar upp ordentligt så 
hon får en bild av hur vi stylat henne. Paret 
Monica och Tim Dahlberg är förtjusta 
över hela utfärden till Svartå slott.

– Jag är inte alls van att bli stylad, därför 
kändes det extra roligt. Jag kan inte alls laga 
någonting själv och har inte heller riktigt 
någon som kan hjälpa mig med det, säger 
Monica som sitter i rullstol på grund av en 
cp-skada.

Som James Bond

Totalt var vi tio personer som anlände med 
buller och bång till Svartå slott en perfekt 
solig måndag i mars. Slottets välkända 
guide Kerstin Ilander tog emot och berät-
tade allt tänkbart om slottet och dess histo-
ria. Slottet i sig som fotograferingsplats är 

ju också minst sagt en av huvudpersonerna 
och kläder och omgivning gör mycket.

– Man känner sig riktigt som James 
Bond!  Damerna har jag ju redan omkring 
mig, säger Tim med ett skratt så fort jag 
hjälpt honom att få på sig fracken och vår 
hårstylist Carola Öhberg tar itu med hans 
frisyr. 

Det är bara Vodka Martinin som fattas. 
– Fracken sitter förvånansvärt bra. Jag 

har så smala höfter så det är väldigt svårt att 
hitta byxor och den här ryggen gör det ju 
inte lätt att få varken skjortor eller kavajer 
att passa, konstaterar Tim som har svår sko-
lios som gör att han är puckelryggad. 

Damerna stylades minst sagt på ett ovan-
ligt sätt. Stylisten och designern Marika 
Andersson, som också är min syster, 
anlände med bilen fullastad av de vack-
raste tyger, spets, smycken och allehanda 
rekvisita. I hennes händer förvandlades 
tygpackar och rullar till fantastiska afton-
kreationer bara genom att drapera, knyckla 
och nåla. Resultatet är som trolleri. Lotta 
stylades som en vacker blomma i vårens 
starka glada färger, Gun-Maj som en drott-
ning och Monica som en gäst på Nobelfes-
ten.

– Jag hade nog inte valt sådana här färger 
själv men jag litar ju på Marika som är 
yrkesmänska. Jag brukar ofta ha blått eller 
överhuvudtaget någonting som går på och 
är bekvämt, konstaterar Monica som över-
raskades av hur bra hon passade i rosa spets 
och pink. 

– Jag äger heller varken en klänning eller 
kjol. Jag har inte hittat någon som är bekväm 
och snygg att sitta i rullstol med, säger hon.

Bok i handen

Fredrik II tittar roat på oss från det 250 år 
gamla porträttet på slottets andra våning. 

Han lär ha varit en riktig kvinnokarl så 
han borde ju vara van vid kvinnlig fägring. 
Marika har svept in Gun-Maj i spets och 
Dupionsilke och nålar vant fast fjäderboan 
över ena axel. Rummet är magnifikt med 
sitt antika gustavianska möblemang, kris-
tallkrona och pompösa tavlor med tjocka 
guldramar. 

– Oj, du ser ju precis ut som om du hör 
hemma här, utropar Christina Lång för-
tjust då hon kommer upp och titta.  

Christina är Gun-Majs goda vän och 
har följt med som chaufför och assistent. 
Som pricken över i:et har Marika valt ut en 
vacker bok som Gun-Maj ska ha i handen. 
Vi är väl förberedda. I slottet finns flera 
gamla porträtt och fotografier av kvinnor 
där nästan alla står med en bok i handen. 

– Kvinnor skulle porträtteras så på den 
tiden. Det signalerade att man var bildad, 
förklarade slottsguiden Kerstin för oss då 
Marika och jag gjorde den obligatoriska 
researchrundan veckan innan fotografe-
ringarna. 

Också Lotta få en bok i sin hand. Hon 
menar att hon inte direkt har någon favorit-
färg men att hon har en klänning i liknande 
cerise som övre delen som Marika skapade 
åt henne. 

– Det var lite grannare färger än vad hon 
vanligtvis har. Men hon passade ju så bra i 
allt! Jag tyckte absolut mest om det blom-
miga kjoltyget. Det gladde mig som mamma 
att se henne så avslappnad och glad och att 
hon vågade le så tänderna syns, säger Brita.

Voilá! Hjalmar Linder som ägde slottet 
under dess glansdagar skulle ha varit mer än 
nöjd över dessa välklädda gäster i sitt slott. 
Hjalmar var en kort tid gift med Sophie 
Mannerheim som var marskalk Manner-
heims syster. Idag ägs slottet av Christine 
och Filip Linder. 

REDAKTÖR Daniela Andersson    FOTOGRAF Kjell Svenskberg    FOTOASSISTENT Matilda Tallroth    DESIGN & STYLING 
Marika Andersson    HÅR och MAKE UP Carola Öhberg och Mikaela Jakobsson-Nyman    TYG Villisilkki, Helsingfors

Vem ska göra det om inte SOS Aktuellt, tänkte jag och ställde till med en modefotografering 
som aldrig tidigare skådats. Aldrig har fyra personer, där den gemensamma nämnaren är att 
modellerna har någon form av handikapp, blivit kungligt stylade i landets finaste silke och 
fotograferade i slottsmiljö.
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Mode och skönhet för alla

31-åriga Lotta Romsi är väldigt 
medveten om vad hon tycker om 
i klädväg. Hon vägrar sätta på sig 
något hon inte tycker om och är 
klar och tydlig med sin smak.

Trots att hon har Downs syndrom är hon  
        ovanligt sirlig.

– Hon är en främmande fågel som ”Downare”. De flesta har 
inte så små smala fötter och speciellt hälen är smal vilket gör 
att hon har svårt att hitta skor, berättar Lottas mamma Brita 
Romsi.

Lotta är blyg och säger inte till om någon gör före henne i 
kassakön men det är glädjande att höra att hon till och med får 
bättre betjäning än en vanlig kund i affärerna.

– Nyligen då vi skulle köpa en festklänning åt henne på Rils 
i Helsingfors så fick vi alldeles ljuvlig betjäning. De var väldigt 
måna om att hon fick prova och sprang av och an med olika 
plagg. Det kändes fint för mig som mamma, säger Brita.

 Lotta handlar sällan ensam, Brita eller pojkvännen Jannes 
mamma följer med. Ofta blir det hennes favoritaffär Gina 
Tricot. Hon tittar gärna också på kläder i olika tidningar. Hon 
är van att sminka sig själv men gör sällan någon speciell frisyr 
därför var det en speciellt trevlig upplevelse för henne att vara 
med i modereportaget.  Lotta är väldigt aktiv, förutom att hon 
cyklar till jobbet som städare på ett boende, så spelar hon inne-
bandy och rider regelbundet. Hon rider i A-gruppen som är 
med i uttagningarna till Special Olympics för utvecklingsstörda 
i Los Angeles 2015. 

Jag avskyr ju att handla kläder, 
säger Monica direkt då jag ringer 
henne och frågar om hon vill 
vara med i reportaget.

Det är inte lätt för henne som rullstolsburen 
att prova kläder i affären. Blusar och övre 

delar går någorlunda bra men byxor är omöjligt om provrum-
met inte har något stadigt som hon kan hålla i. Eller starka assis-
tenter med sig. 

– Jag kan nog stå och stöda på benen med stöd och hjälp men 
inte ta steg. Allraminst stå och samtidigt klä på mig. Det har 
med min balans att göra, förklarar Monica som har en medfödd 
cp-skada. 

Så att prova kläder är ingen enkel match. Det betyder att hon 
beställer en del via postorder, eftersom man gratis får returnera 
och byta om det inte passar. Hon köper också på öppet köp från 
klädaffärer, tar hem och provar och byter om det inte passar.

– Men det är ju ett väldigt springande av och an. Jag är så 
trött på att handla kläder. Det blir så svårt. Och då jag behöver 
så stora storlekar så blir det oftast sådant som är praktiskt och 
bekvämt men samtidigt tråkigt.

Hon har också låtit sy upp en del plagg, speciellt byxor och 
ytterjackor som är svåra. Men det blir också dyrt. Utmaningen 
för Monica som sitter i rullstol är att hitta byxor som sitter 
bekvämt i midjan, problemet är att de brukar vara så låga så 
ryggen blir bar och kall. Ytterjackor och tröjor igen är för långa 
och det är inte bekvämt då hon måste sitta på dem. 

– Jag brukar helt enkelt undvika ytterplagg. En tjock vinter-
jacka har jag låtit sy upp, en kort och tillräckligt stor. 

Monica är intresserad av kläder och vackra material och 
skulle gärna ha en kjol eller klänning men har inte hittat någon 
som passar. Tyget får inte spänna och borde helst vara av 
stretchmaterial. Men festligt sådant. Hon vill ha praktiska och 
bekväma kläder men också snygga. Träningsdräkter är bann-
lysta i hennes garderob. 

– Förr klädde man alltid alla rullstolsburna i hemska colle-
gebyxor och dräkter bara för att det var enkelt att klä på. Jag har 
sådana byxor bara då jag rider men aldrig annars.

58-åriga Monica låter kosmetologen färga hennes bryn men 
sminkar sig nästan aldrig och har håret klippt i en lättskött 
frisyr.

– Men jag antar att det beror handikappet. Det måste vara 
lättskött men samtidigt är det ju synd att det blir så. Jag hade 
riktigt svårigheter att få bort sminket efter fotograferingen då 
jag bara hade vanlig tvål och vatten hemma, säger hon och 
skrattar sitt hjärtliga skratt. 

Stil, mode och skönhet betyder precis lika mycket för en handikappad person som för 
gemene man. Handikappen gör dock att det ofta blir en utmaning att utföra en vanlig 
shoppingrunda. Speciellt om man sitter i rullstol som Monica Dahlberg eller är syn-
skadad som Gun Maj Silander. Våra modeller berättar om sin syn på saken.

Lotta Romsi Monica Dahlberg
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Tim Dahlberg
Monica Dahlbergs man Tim klär 
gärna upp sig till festliga tillfällen 
och tycker det är synd att det blir 
så sällan.

– Det är något jag saknar också i min omgiv-
ning. Till exempel om man går på teater eller 

opera så skulle det vara trevligt om folk faktiskt klädde upp sig.
Han vet sin egen stil och gillar att skjorta och slips går ton i 

ton och har ett gott öga för vad som passar ihop i färgväg.
– Ibland blir man riktigt chockad då man ser på tv vad de har 

för kombinationer, säger han med ett skratt. 
– Inte följer jag nu direkt med mode men nästan allt är ju 

tillåtet idag så man kan i princip kan gå klädd hur som helst och 
ändå vara modern.

På grund av sin medfödda skolios står hans ryggrad ut och 
gör honom krumryggad. Det gör att han har svårt att hitta skjor-
tor och kavajer som sitter bra. Han köper ändå färdiga kläder 
istället för att låta sy upp eftersom det blir så dyrt. 

– Jag är lång och smal, men har lärt mig med tiden vilka 
märken som passar mig, säger Tim som är 54 år. 

Han behöver också ortopediska skor för att få rätt stöd för 
foten. Hans fötter opererades då han var liten. 

– Men på den tiden var det för riskabelt att operera ryggen. 
Idag tänker jag inte på det desto mera. Jag karar mig bra men 
blir fort trött och kan ju inte riktigt lyfta någonting och blir 
genast andfådd om jag anstränger mig. Men ridning passar mig 
bra. 

Tim, som är merkonom, får idag invalidpension men job-
bade länge på dövskolan i Borgå. Egentligen ville han bli kock, 
han älskar att laga mat, men ryggen höll inte för det yrket. Tim 
har blivit känd tack vare sin ryggrad. Fotografen Stefan Bremer 
råkade få nys om honom och ville ha med honom till sin utställ-
ning med olika typers människor på Kabelfabriken i Helsing-
fors. 

– Han fotograferade min rygg i svartvitt och bilderna heter 
”Snake man” eftersom ryggraden ser ut som en slingande orm. 
Fotografierna har varit utställda till och med i New York. 

Du skämtar! säger Gun-Maj 
Silander med sin ljusa glada röst 
då jag ringer henne om mode-
fotograferingen.

Hon fyllde 80 i maj och har alltid tyckt om 
kläder. Det är viktigt att veta att kläderna 

passar henne och eftersom hon är synskadad behöver hon hjälp.
– Jag har haft turen att ha människor omkring mig som är 

modeintresserade och kunnat hjälpa mig. Min dotter eller mina 
barnbarn följer ofta med mig och handla.

Hennes synskada kom som femtonåring dramatiskt nästan 
över en natt. Hon fick blödningar i ögonbottnen och blev helt 
blind. Det är väldigt sällsynt och inga experter kan ännu i denna 
dag säga orsaken. Men det otroliga är att efter fem år som blind 
började hon plötsligt se igen.

– Jag var på blindskolan och tyckte att jag såg någonting 
framför mig och sträckte ut handen och det var sockerskålen, 
berättar hon. 

Hon har ledsyn vilket betyder att hon ser på sidorna men inte 
rakt fram. Hon lärde sig använda den och har klarat sig bra. 

– Jag har några favoritaffärer där biträdena känner mig. De är 
väldigt trevliga och hjälpsamma. Jag kan inte säga att jag någon-
sin haft en tråkig episod. Alltid har vi ju inte samma smak, biträ-
dena och jag, och om jag är ensam så tar jag hem och prova. 

Ibland kan också hon tycka att hon inte har någonting att 
sätta på sig.

– Då drar jag ju ut allt ur garderoben för att hitta en blus som 
passar för dagen, säger hon med ett skratt.

Gun-Maj är förtjust i rosa och ljusrött och hade mycket mörkt 
hår som yngre. Vad gäller smink använder hon bara dagkräm 
till vardags eftersom hon behöver hjälp med att sminka ögonen. 
Då ber hon kosmetologen, en väninna eller dottern om hjälp. 
Det är viktigt för Gun-Maj att motionera och äta hälsosamt. 
Hon har rest mycket och varit aktiv.

– Nu håller ju barnbarnen mig i form. Det är underbart att ha 
fått härja och leka med dem. 

Gun-Maj jobbade länge som sekreterare och punktskrifts-
lärare på Finlands Svenska Synskadade. Hon är ännu mycket 
aktiv inom föreningsvärden. 

Gun-Maj Silander
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Monica & Tim Gun-Maj



Bakom kulisserna
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FOTOGRAF Kjell Svenskberg

Redaktören hjälper Tim med frackskjortans knappar.

Gun-Maj blir omskött av Mikaela och Carola.

Marika skapar Monicas kreation i ett hav av tyg.

Carola lägger sista handen vid Monicas frisyr.

Marika och Daniela arrangerar Lottas outfit.

Marika lägger Monicas axelband på plats.

Fjäderboan på plats! 

Gun-Maj med Fredrik II i bakgrunden.

Glada paret Dahlberg. 

Lotta tittar drömmande ut i slottsträdgården.

Tim har fått håret tillrättalagt. 

Materialen från Villisilkki kommer perfekt till sin rätt.
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FOTOGRAF Kjell Svenskberg



gant.com

H O M E

236 Fogra39 TAC300 Coated

tackar alla annonsörer och sponsorer!



Bekanta  dig med våra försäkringar på folksam.fi

På Aktia 

Välkommen till Aktia  
– den lokala finländska banken  

med god betjäning!

Aktia Bank erbjuder 
flera bra alternativ för 
att sköta om och öka 
din förmögenhet. Vi 
berättar gärna mera.

Boka tid för en  
lönsam träff på  
www.aktia.fi eller  
på tfn 0800 0 2470.

Ser en människa i varje kund.



ETT LIV UTAN HINDER 

Vår nya näthandel för  
hjälpmedel är nu öppnad.  
(näthandel endast på finska) www.omaarki.fi

REHABILITERINGSREDSKAP OCH  
HJÄLPMEDEL FÖR RÖRELSEBEHINDRADE
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