
14  KICK 4-2014

Timglaset

Vem frågar en man som amputerat benen om hans 
känslor för de avkapade benresterna? Eller en 
person som är blind om varför han är så förtjust 
i att fotografera? I Yasmin Nilson och Max Arehn 
har funkisvärlden fått sitt eget radioradarpar, som 
kommer nära och vågar fråga – just för att de själva 
lever med funktionsnedsättningar.

Text: Anders Göransson  Foto: Tomas Engblom
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I Timglaset intervjuas inspirerande förebilder med fängslande livsöden. Vad alla personer 
har gemensamt är att de lever med en funktionsnedsättning.

Ni kan lyssna på: www.timglasetpod.se eller på ITunes via appen Podcaster. 
Timglaset finns också på Facebook, Twitter och Instagram.

Under säsong 2 intervjuas bland annat Lars Löfström,  Anna Bergholz, John Fändrik, 
Thomas Fogdö, Nina Muhonen och Mohamed Mohamed.

”
Smällen tog rakt under vänstra bandet, där jag och 
mitt gruppbefäl stod. Energin skickade i väg mig 
sjutton-arton meter, och fyra meter upp i luften. Det 
var bisarrt, som i en tecknad film.” Så berättar Ma-
thias Hackzell om hur den pansarbandvagn han fär-
dades i gick på en stridsvagnsmina i Bosnien, och han 
fick amputera bägge sina ben.

Intervjun publicerades som premiäravsnitt i den första säsongen 
av Timglaset Pod i mars 2014 och följdes av ytterligare nio timslånga 
intervjuer med människor som berättar om sina trauman, sina 
sorger och om hur de lever med sina funktionsnedsättningar. Resul-
tatet har blivit: succé.

Antalet lyssnare har ökat konstant och när Kick i början av okto-
ber träffar skaparna till Timglaset Pod återstår bara 40 nedladd-
ningar till 10 000 – en magisk gräns som i dag har passerats med 
god marginal.

– VI HAR FÅTT EN ENORM RESPONS, även från människor utanför funkis- 
sfären. Det är häftigt. Samtidigt är det så jäkla kul att få träffa de 
här intervjupersonerna och höra deras berättelser. Det är det roli-
gaste jag någonsin gjort, säger Yasmin Nilson, journalist och förfat-
tare och den som leder intervjuerna.

Den andra hälften av radarparet är Max Arehn, som klipper ma-
terialet och fungerar som en klassisk sidekick under intervjuerna. 
Max, som är utbildad filmklippare, kom med den ursprungliga idén 
till det som skulle bli Timglaset Pod.

– Jag lyssnade mycket på poddar, till exempel Värvet, och kom 
på att man kan göra det här med invalider också. Det finns ju hur 
mycket galna historier som helst där ute, så mycket att berätta.

Max ville inte göra podden på egen hand så han kontaktade Yas-
min och berättade om sin idé. Det klickade omedelbart. Hon hade 
på sitt håll gått runt med en tanke om att intervjua personer med 
ryggmärgsskador om deras liv och skriva en bok om det.

– Det var samma idé, men när Max presenterade den i ljudformat 
lät det superintressant.

De hittade ett par sponsorer – enligt Max genom att tokmejla till 
allehanda företag – och köpte in inspelningsutrustning. Först tes-
tade de att spela in på Stiftelsen Spinalis, där Yasmin jobbar, men 
det visade sig att fläktarna störde. Ett nytt försök gjordes hemma i 
Max kök i lägenheten på Södermalm. Det gick bättre, men numera 
sker inspelningarna i stället i hans arbetsrum. I dag håller intervju-

erna – trots att ingen av dem arbetat med radio tidigare – nära nog 
proffsnivå. Både innehålls- och ljudmässigt.

BÅDE JASMIN OCH MAX HAR en ryggmärgsskada, men intervjuperso-
nerna kan lika väl ha helt andra typer av funktionsnedsättningar.

– Det viktigaste är att det är personer som inspirerar och berör 
och som vi tycker har något vettigt att komma med. Det behöver 
inte nödvändigtvis vara en person som gjort något spektakulärt, 
säger Yasmin.

Personer som lever med funktionsnedsättningar har ofta varit med 
om större dramatik, djupare sorg och starkare känslor än de flesta. 
Yasmin tror att hennes egen skada, i en dykolycka för femton år 
sedan, ger henne en fördel i sådana intervjuer. Hon kan ställa frågor 
som andra journalister skulle tveka inför, och få en annan typ av 
svar.

– Vi har ett förtroende med oss, eftersom vi befinner oss i en 
liknande situation.

Ibland kommer intervjuerna riktigt nära. Som när Mathias Hack-
zell beskriver sorgen efter sina amputerade underben, som han hade 
velat begrava. Eller när Karolina Anner berättar om det val hennes 
man ställdes inför när han fick samtalet om att hon och hennes två 
barn varit med en våldsam bilolycka. Vem skulle han besöka först 
– henne eller barnen?

– Då fick jag en klump i halsen, säger Yasmin.
Hittills har det inte varit några problem att få intervjupersoner att 

ställa upp. Tvärtom, det förekommer till och med att folk mejlar 
och föreslår sig själva.

– Vi har också fått några förslag om att intervjua personer som 
skadat sig, men ”mirakulöst” blivit friska. Men det är inte vad vi är 
intresserade av. Vi vill ha personer som lever med sina skador, inte 
sådana klarat sig undan dem. De får så mycket uppmärksamhet i 
medierna ändå, säger Max.

SÄSONG 2 AV TIMGLASET POD är redan i full gång. Bland gästerna finns 
gamle RG-veteranen Lars ”Lövis” Löfström, journalisten Anna 
Bergholz och så ett riktigt dragplåster – gamle slalomstjärnan Tho-
mas Fogdö, som bland annat berättar om sin papparoll.

– Vi vill berätta om fantastiska människor som berör oss och ger 
oss kraften att leva med våra funktionsnedsättningar. Det är det vi 
vill förmedla vidare, både till andra med funktionsnedsättning och 
till allmänheten, säger Yasmin.  
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Namn: Yasmin Nilson (tidigare Jungestedt)
Ålder: 31 år
Familj: Make och bonusbarn, mamma, tre storasyskon och
syskonbarn
Bor: Nacka
Jobbar: Som webbredaktör på Stiftelsen Spinalis och med
Timglaset Pod.
Övrigt: Bröt nacken i en dykolycka 1999 och sitter sedan dess i 
rullstol. Författare till självbiografin Yasmin – När livet störtdök.
Drömgäst: ”Frida Kahlo. Men jag inser att det kan bli svårt
– hon är ju död.”

”Om det inte står på en skylt att ’Du får inte göra så’ – då får 
man göra det. Det är bara att köra på.”
(Lovisa Söderberg beskriver sin inställning till livet. Hon arbetar på 
SVT:s barnprogram Bolibompa, och är med sin cp-skada en pionjär 
som en av de första programledarna med en synlig funktionsnedsätt-
ning. Ur Timglaset Pod nr 9.)

”Det kändes som när en fot somnar – fast gånger 100. Det var 
chockartat. Jag kommer bara ihåg att jag grät, att det var en 
massa folk som drog i armarna och försökte ställa mig på benen.”
Anneli Olausson var 16 år och sommarjobbade i äldrevården, när 
ett lyft gick fel. På en sekund blev hon förlamad från midjan. I dag 
jobbar hon som uppsökare. Ur Timglaset Pod nr 2.)

Namn: Max Arehn
Ålder: 33 år
Bor: Södermalm, Stockholm
Familj: Mamma, pappa, bror
Jobbar: Som filmklippare för olika film- och tv-bolag samt med 
Timglaset Pod
Övrigt: Drabbades av en ryggmärgsinflammation 2002. ”Jag vak-
nade, hade ont i nacken, åkte in till sjukhuset, och kom ut därifrån
förlamad.” Sitter i rullstol.
Drömgästen: ”Det skulle vara väldigt kul att intervjua den där
vetenskapsmannen, Stephen Hawkins. Men det skulle väl ta sex
timmar, om han skulle hålla på med sin röstpryl.
Vilket jävla klippjobb...”

”På något sätt är jag tokig i bilder, och det är ju lite avigt när 
man inte ser och inte kan ta del av dem.”
(Joakim Nömell, blind sedan ett års ålder, berättar om sin passion 
för fotografi, en av hans stora hobbyer. Ur Timglaset Pod nr 5.)

”Smärtan var helt grotesk, jag orkar knappt tänka på det än i 
dag.”
(Den pansarbandvagn Mattias Hackzell färdades i körde på en 
stridsvagnsmina i Bosnien 1996. Han landade framför bandvagnen 
och var ytterst nära att bli påkörd där han låg, med bäckenet brutet 
på tre ställen och en öppen lårbensfraktur. Mattias fick amputera 
bägge benen under knäna. I dag är han småbarnspappa och jobbar 
som journalist. Ur Timglaset Pod nr 1.)




