
 
Pressmeddelande  
 

Därför får politikerna i Sölvesborg min bok 

Det pågår just nu en het debatt om samtidskonst, men vad är egentligen det för konst? Nu släpps 

boken ”Här. Hand. Häller” av Torhild Elisabet Sandberg och Emily Ryan som är den femte delen i 

serien ”Petras bilder” om konst för barn. I samband med releasen den 23 oktober som 

Konstfrämjandet står värd för kommer författaren att genomföra en bildningsaktion riktad till 

politiker.  

Under hösten har politiker i en av landets kommuner fattat beslut om ett 

nytt handlingsprogram på kulturområdet som gör att inköp av utmanande 

samtidskonst stoppas. Debatten om handlingsprogrammet och det som 

benämns som ”mens-konst” har pågått under en längre tid och engagerat 

många.    

– När politiker inte bara ger uttryck för ett begränsande av samtidskonsten 

till att bestå av endast ett innehåll utan också skapar en politik som 

kringskär konstens frihet då behövs kunskap. Vi behöver lära oss mer om 

vad samtidskonst är och kan vara, säger författaren Torhild Elisabet 

Sandberg.  

– I samband med releasen kommer jag att genomföra en bildningsaktion 

riktad till politikerna i kulturfullmäktige i Sölvesborg för att hjälpa dem att bättre förstå 

samtidskonsten. Jag kommer att göra i ordning ett paket som består av böckerna, en 

lärarhandledning samt ett diagnostiskt test. Paketet skickas sedan till politikerna.   

Om boken 

I boken ”Här. Hand. Häller” samtalar Petra med grannen Fredrika om olika typer av konstnärliga 

uttryck som ryms inom begreppet samtidskonst.  

Lokala konstmuseum och konsthallar för samtidskonst är populära besöksmål för många skolklasser. 

Men forskning från Umeå universitet visar att lärare har svårigheter i sin undervisning i möte med 

samtidskonsten. I den nya boken bibehålls det öppna förhållningssättet till konsten som genomsyrar 

hela serien ”Petras bilder”. Frågan ”vad ser du?” är fortsatt central. 

– Som med all konst handlar det om att ge sig tid att nyfiket möta, se och uppleva verken. Svårare än 

så behöver det inte vara. Med kunskap kan upplevelsen och förståelsen av verken fördjupas, säger 

Torhild Elisabet Sandberg.  

Konstfrämjandet värd för release 

Releasefest för ”Här. Hand. Häller” som är den sista i serien hålls onsdag 23 oktober kl 18.00 på 

Ateljéföreningen Hospitalet i Uppsala. Värd för releasen är Konstfrämjandet Uppland.  

Författare Torhild Elisabet Sandberg kommer att berätta om boken och om projektet med 

konstbokserien. Illustratör Emily Ryan visar illustrationer ur boken. 



Om Petras bilder  

Petras bilder är konstböcker för barn (6-9 år) som på ett lättillgängligt sätt introducerar konst. Petras 

bilder ges ut på Torhild förlag och stöds av Kulturrådet, Längmanska kulturfonden och Svenska 

kulturfonden. 

Författare Torhild Elisabet Sandberg är journalist och konstkritiker. Emily Ryan är en mycket anlitad 

illustratör som i år även är aktuell med en bok för Rabén & Sjögren. 

Läs mer på petrasbilder.se 

Kontakt:  

Torhild Elisabet Sandberg / Torhild förlag 070-458 44 75 elisabetstar@hotmail.com 


