
Kära bokvänner, Rönnellare och Forsbergare. 
 
Vi står på helig mark - mitt i den Gutenbergska galaxen - omgivna 
av runt 80 tusen böcker. Böcker, som kan ge mig möjlighet att leva 
fler liv än det enda jag har givits. Böcker, som kan lära mig vad det 
innebär att vara människa. Böcker, som låter mig resa till alla 
världens hörn. Till svunnen tid i Echnatons solstad för 3300 år 
sedan och ut bland miljarder galaxer, i sällskap med Stephen 
Hawkins och in i framtiden med Stanislaw Lem. 
 
Inte undra på att diktaturerna bränner böcker och att Boko Haram 
bara tillåter en enda. 
 
Jag hade glädjen och nöjet att få sitta i juryn, när de åtta 
grupperna från Forsbergs skola presenterade sina förslag till hur 
man skall få förbipasserande att tvärstanna i steget inför Rönnells 
skyltfönster, och kanske för första gången söka sig in. Och jag hade 
gärna velat vara en fluga på väggen, när ni resonerade er fram till 
vilken del av det väldiga sortimentet ni valde att rikta in er på, och 
hur ni skulle utforma lockbetet. 
 
Det framgick tydligt, att ni hade tagit uppgiften på största allvar 
och att ni haft roligt under resans gång. 
 
Den utbildning ni sökt er till i Forsbergs skola, ger verktyg att 
utforma en text så vacker och lockande som möjligt, en ädel 
konstform, som ökar lusten och glädjen att läsa. Er utbildning ger 
också kunskap och verktyg för hur man lockar människor, att i 
valet mellan flera, kanske helt likvärdiga produkter, välja just en 
viss. 
 
Med detta har alltid följt ett ansvar, men idag är det större och 
oavvisligare än någonsin tidigare. Så vet vi, att om alla människor 
på jorden skulle leva på den nivå vi unnar oss här i Sverige, skulle 
vi behöva mer än fyra jordklot. 
 



Under Davosmötet nu i januari, som samlade världens ledande 
statschefer, företagsledare och opinionsbildare, kallade Al Gore till 
presskonferens. Tänk - hur annorlunda världen hade kunnat se ut 
idag - om han hade blivit USA:s president efter Bill Clinton. 
 
Få journalister kom för att höra honom berätta – långsamma 
skeenden är inte lika journalistiskt intressanta, som akuta 
katastrofer - att polerna nu är 30 grader varmare och att det finns 
platser på jorden, där temperaturen kan gå upp till 70 grader, en 
temperatur människan inte kan leva i. 
 
Samtidigt är över 60 miljoner människor på flykt, för att försöka 
överleva och få ett bättre liv. 
 
Här har vi alla ett ansvar – men inte minst ni som är unga – och 
som måste ifrågasätta och måste tänka nytt, när vi äldre 
generationer nu bidragit till den växande katastrof, som vi 
befinner oss i.  
 
Helt klart är det så, att vi inte behöver alla de varor som tillverkas. 
Vi behöver inte mer av ständigt detsamma - men det vi i grunden 
behöver - och som är omistligt - är berättandet, musiken, dansen, 
bilden och skådespelet. Behovet av dessa uttrycksformer finns 
sedan hundratusentals år inskrivet i vårt dna. Tänk om vi kunde 
inrikta oss mer på dessa, än på materiell konsumtion! Var och en 
av oss kan göra skillnad, varje dag, genom de val vi väljer att göra! 
 
Med det föreslår jag en varm applåd för Forsbergseleverna, och 
alldeles särskilt för Linnea Hedin, Amanda Helm, Christopher 
Svensson, Irina Huerta Silva och Alexandra Hahn med sin Circus 
Rönnell, som juryn förärat en delad förstaplats, tillsammans med 
Maria Ågren, Alice Isakson, Josefina Widell Olsson, Emilia 
Wärlinge och Hampus Lewenhaupt, som senare i vår kommer 
med sitt fönster om resor. 
Jag törs slå vad om att detta kommer att fungera! 
 
Björn Springfeldt den 10 mars 2017 


