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INTRO 

Med hjälp av tryckluft och vatten 
skapas konstsnö till längdskidspår vid 
skidstugan i Trollhättan. Med tekni-
kens hjälp förlängs säsongen avsevärt 
för skidsugna åkare i området.
– Det är hur bra som helst, världsklass, 
säger skidåkaren Olof Sylvén.

I måndags öppnades konstsnöspåret vid 
Skidstugan i Trollhättan i sin hela längd. Snö
kanonerna har sprutat ut stora snöhögar som 
nu har pistats till ett spår som mäter 900 me
ter enkel väg. Vid lunchtid är det redan många  
åkare i spåret.
– Det blir femte gången jag åker spåret den

na säsong, berättar Olof Sylvén och spänner 
hadremmen på staven.

Han är här tillsammans med kollegan  
Anders Andersson och de tränar både för 
skojs skull men också för att hålla i vasalopps
formen.

SATSNINGEN PÅ KONSTSNÖSPÅRET är ett sam
arbete mellan Trollhättans stad och idrotts
föreningen Trollhättans skid och orienterings
klubb (TSOK). Staden har stått för snökanoner 
och tillhörande utrustning medan TSOK står 
för underhåll av spåren. Fredrik Liljesäter är en 
av initiativtagarna bakom projektet. Han har  
varit byggansvarig för anläggningen från 
TSOK:s sida och har full koll på tekniken.
– Var trettionde meter står en snökanon där 

vatten och tryckluft blandas och bildar snö.
Från en grävd damm pumpas vatten upp 

till ett teknikhus där trycket på vattnet höjs. 

Förlängd skidsäsong 
med hjälp av tekniken

Olof Sylvén följs av kollegan Anders Andersson på ett lunchpass i konstsnöspåren vid Skidstugan. Höger överst: Tim Almhage, Sofie Johannisson 
och Maja Ingelsson uppskattar att kunna åka skidor på hemorten. Höger nederst: Vatten och tryckluft förs genom ledningar till snökanonerna. 

Sedan fortsätter vattnet i ledningar till snö
kanonerna. Vattnet blandas med tryckluft i 
själva snökanonen där tryckluftens uppgift är 
att skjuta sönder vattenstrålen så att det bildas 
små, små vattendroppar som fryser i lufttem
peraturen.
– Konstsnöspåren  är en förutsättning för 

skidverksamhet och ungdomsträningar i  
klubben men också för att allmänheten ska 
få åka skidor. Säsongen blir så otroligt kort  
annars.

TIM ALMHAGE OCH Maja Ingelsson tar sig också 
en tur kring lunch medan Sofie Johannisson 
hejar på.
– Jag har åkt tidigare år men har blivit för 

tung för skidorna nu när jag är gravid, säger  
Sofie Johannisson.
Tidigare har hon åkt till Mösseberg i  

Falköping för att åka skidor men nu uppskattar 
hon att det går att åka på hemmaplan.
– De som håller igång spåren är riktiga eld

själar, säger hon till ljudet av skidor som glider 
fram över snön.

TEXT OCH FOTO: INGRID JILLERÖ
ingrid.jillero@edu.ljungskile.org

Ordet teknik kan innebära olika saker. 
Det kan vara en pryl eller ett sätt att 
kommunicera med varandra. I det samhälle 
vi lever i nu associerar jag begreppet teknik 
främst med, “kommunikation på distans”. 
Världen har det senaste året varit 

tvungen att gå över till digital  
kommunikation på olika sätt. Det har 
minst sagt varit jobbigt för alla att anpassa 
sig till en tillvaro som är så uppslukad av 
teknik.
Denna vecka har Journalistlinjen på 

Ljungskile folkhögskola jobbat i en så 

kallad, “Digital redaktion”. Det innebär att 
deltagarna har jobbat på distans med hjälp 
av teknik. Det har varit kämpigt på många 
sätt, inte minst att få tekniken att fungera 
och att hålla modet uppe. Men trots den 
tekniska och mentala belastningen har alla 
jobbat fantastiskt bra. 
Det är upplyftande att se hur människor 

finner nya vägar och tar sig an och löser 
problem tillsammans. 
Hoppas att tidningen kommer att bidra 

med något lärorikt om inte annat, ett gott 
skratt.

Julia Remnerud 
Nyhetschef

Redaktionen tipsar
Teknikprylarna vi inte  
kan vara utan

Love:  
Kaffet får mig att vakna till 
liv på morgonen, 
annars vore jag 
en 
zombie hela 
dagen.

Mattias:  
Min portabla  

SSDhårddisk låter mig ta 
med spel och mjukvara vart 
jag än går. Elin: 

Min högtalare som 
kan spela go’ musik 
för mig hela dagarna 
om jag så vill!

Julia: 
Många skulle nog säga att jag 
tycker om min mobil för  
mycket. Men faktum är att den 
alltid funnits där i vått och torrt, 
den är min bästa vän.

Therés:  
Med min dator  
kommunicerar jag med världen 
och redigerar bild, ljud och film. 
För distansundervisningen har 
den varit ovärderlig. 

Enerel:  
När man behöver 
uppmärksamhet så är 
det bara att slå av routern 
och vänta.

Ingrid:  
Favoriten bland teknik
prylar just nu är 
virknålen. Kanske lite oldschool 
men så coolt att en till synes enkel 
sak kan användas för att göra 
kläder.
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Bra teknik vid distansundervisning
kan inte ersätta naturliga möten 

Seminarium om stad 
och land hålls digitalt
På måndag startar Ljungskile folkhög-
skola sitt första webbseminarium för 
året. Att ha dessa seminarium digitalt 
är något nytt för folkhögskolan, och 
ersätter ett tidigare upplägg. Ämnet 
för seminariet är “Mediebilden av stad 
och land”, där de kommer diskutera 
hur den nya förståelsen för teknik kan 
påverka att fler personer bosätter sig 
på landsbygden. 

Ljungskile folkhögskola har i många år haft en 
vecka under sommaren dedikerad till samtal 
om olika ämnen och social gemenskap. Det är 
något skolan har gjort i samarbete med bland 
annat Lunds universitet och Högskolan Väst. 
Förra årets Sommarakademi tvingades att stäl
las in. Förhoppningen är att Sommarakademin 
kan vara igång igen denna sommaren men tills 
dess har de kommit på en annan lösning för att 
hålla diskussionen levande: Webbseminarium.

WEBBSEMINARIET KOMMER ATT bestå av en inter
vju av tidskriften Balders ansvarige utgivare och 
redaktör Mats Ahlberg. Balder vann priset för 
årets kulturtidskrift av Föreningen för Svenska 
Kulturtidskrifter 2020. Under intervjun kom

mer Ahlberg att svara på frågor kring “Medie
bilden av stad och land” och kommer då bland 
annat prata om hur rapporteringen kring stads
bygden ser ut jämfört med verkligheten och hur 
man på ett bra sätt kan dela upp resurser mellan 
stad och landsbygd.

– Vi ska prata om hur stad och landsbygd 
kan försöka förstå varandra, och intres
sera sig för varandra, säger Mats Ahlberg. 
 
Jan Lindvall, journalist som länge lärt ut jour
nalistik på skolan och Ahlbergs samtalspartner 
under seminariet, beskriver bland annat hur 
fler och fler tar sig ut på landsbygden.En del 
av detta beror på en ny förståelse för teknologi 
som tillåter distansarbete, något de också kom
mer att röra vid under seminariet.

– På landet får man mer livskvalité för min
dre pengar, men man måste ha ett jobb för att 
stötta det. Kan man då kombinera distansarbe
te med platsarbete kan det funka ganska bra, 
säger han.
 

MATTIAS JOHANSSON
mattias.johansson@edu.ljungskile.org

5G-auktionen klar – 
här är vinnarna!
TEKNIK Under onsdagen auktionerade Post 
och telestyrelsen ut fyra frekvensband, det vill 
säga tillstånd att sända och ta emot signaler från 
mobiltelefoner på bestämda frekvenser. Telia 
betalade 760 miljoner kronor och fick det band 
med mest kapacitet. Tele2 och Telenor delar på 
ett nät för prissumman 665 miljoner vardera, 
medan teleoperatören Tre:s band kostade strax 
under en halv miljard kronor. Statliga Terakom 
köpte ett mindre frekvensband för att kunna 
tillhandahålla 5G för samhällsnyttiga tjänster, 
såsom kommunikation för blåljusmyndighe
terna.

Ny kurs på  
Ljungskile folkhögskola 
LJUNGSKILE Under vårterminen startar 
folkhögskolan i Ljungskile kursen Berätta 
med ljud. Det är en kurs i hur man pro
ducerar en egen poddcast. Utbildningen 
är på distans och ges på kvartsfart från 
februari till maj. För att kunna tillgodogö
ra sig kursen krävs god datavana samt viss 
teknisk utrustning för ljudinspelning och 
redigering. 

Nya planer för vätgas 
vid Preemraff i Lysekil
LYSEKIL En ny investering i fossilfri 
vätgasproduktion kan vara på gång vid 
Preems raffinaderi i Lysekil, detta enligt 
nyteknik.se. Enligt Preem skulle investe
ringen kunna få koldioxidutsläppen att 
minska med 275 000 ton per år. Preem 
och Vattenfall ska inleda en studie för att 
undersöka om projektet är genomförbart. 
Studien ska vara klar till sommaren och 
investeringen skulle i så fall handla om 
miljardbelopp.

Spelföretag bötfälls 
av EU 
TEKNIK Europeiska kommissionen har 
tagit beslutet om att bötfälla spelföretaget 
Valve, som äger plattformen steam, och 5 
andra spelutvecklare på totalt 7,8 miljoner 
euro. Anledningen till boten är att för att 
geoblockering har använts för att hindra med
borgare i EU att köpa spelen billigare i andra 
medlemsländer, något som är olagligt. 
Det rör sig om cirka 100 spel som inte kunnat 
aktiveras i vissa länder mellan 2010 och 2015.  

INNOVATUM SCIENCE CENTER i Trollhättan är 
en plats för alla som är intresserade av teknik 
och vetenskap. Men efter regeringens nya och 
hårdare restriktioner för att bromsa den öka
de smittspridningen av covid19 har verksam
heten varit tvungen att stänga för allmänheten.
Men den fortsätter digitalt.

Elina Maria är receptionist på Innovatum 
science center i Trollhättan och berättar hur de 
håller igång trots pandemin. 

– Vi försöker hela tiden hitta olika lösningar. 
Med skolor har vi börjat ha skolprogram digi
talt där vi har en pedagog på Innovatum Science 
Center som introducerar lektionen, säger hon.   

På hemsidan delar Innovatum ett antal di
gitala aktiviteter som man kan göra hem
ma,  med skolan eller på fritids. Sidan upp
dateras varje vecka med nya experiment och 
aktiviteter för små och stora upptäckare.  
 
– Vi har något som kallas fredagskul som är mer 
för allmänheten och det körs också digitalt nu 
på vår hemsida där folk kan logga in och vara 
med, avslutar Elina Maria. 

 
 
 

TEXT OCH FOTO: ENEREL HUNTELBAAR
enerel.hurelbaatar@edu.ljungskile.org

Innovatum 
hemifrån

Nyheter i  
korthet

Många lärare på Ljungskile folkhög-
skola undervisar på distans. Deras 
tidigare vanor av att använda digitala 
verktyg varierar. Veckans Volt har in-
tervjuat tre lärare per telefon om hur 
de upplever det.  
 
På många sätt är det en utmaning att under
visa på distans. Överlag tycker lärarna att det 
ändå fungerar bra. Deltagarna har de tekniska 
verktyg som behövs för att kunna ta till sig 
undervisning hemifrån, men visst strular tek
niken ibland. Det kan vara att uppkopplingen 
försämras på grund av snö på ledningarna 
eller att deltagarna får ta till både mobil och 
dator för att få både ljud och bild att fungera 
samtidigt.

 
SUZANNE WIKLUND NYMAN, undervisande lärare 
på utbildningen Vård och omsorg, tycker att 
det är svårare att hålla lektioner på distans än 
i klassrummet.

– Det kräver ett helt annat upplägg när 
man sitter vid skärmen, för både lärare och 

elever. Man måste vara uppfinningsrik för 
att variera innehåll och arbetssätt, säger hon. 
 
Liknande upplevelser har Åke Arvidsson och 
Katarina Petersén Nielsen, men alla tre ser för
delar också. Högre närvaro är en. En annan är 
att lärare och deltagare lär sig att hantera de tek
niska redskapen, vilka kommer att bli använd
bara verktyg i klassrummen framöver. 

– Vi digitaliseras snabbare. Rädslan för det 
digitala tycks minska bland både lärare och 
elever, säger Katarina Petersén Nielsen. 

Hon undervisar på skolans båda lärarassis
tentutbildningar – en av dem vanligtvis på plats 
i skolan och en av dem på distans. En del situa
tioner är knepiga.

– En stor utmaning för mig är att sitta vid en 
tyst skärm med 20 personer framför – att känna 
mig bekväm med att tala inför en tyst grupp. 
Det är inga ljud som i klassrummet; inget sorl, 
ingen som harklar sig eller som skrapar med 
stolen, säger Katarina Petersén Nielsen.

För Åke Arvidsson, linjeledare och lärare på 

Lärarassistentutbildningen, är omställningen 
stor. I 25 år har klassrumstavlan och stenciler 
varit hans viktigaste verktyg på lektionerna. Nu 
har han digitaliserat en del av materialet för att 
göra det användbart på distans. Men tavlan i 
klassrummet har han inte lämnat helt.

– Vissa lektioner har jag fjärrundervisning 
från klassrummet och kan prata med eleverna. 
Jag filmar mig själv samtidigt som jag ser elever
na på en tvskärm och har en högtalare i klass
rummet, säger Åke Arvidsson.

En stor del går inte att ersätta – de personliga 
mötena. Lärarna längtar efter interaktionen 
med deltagarna i klassrummet och de naturli
ga samtalen med kollegor vid lunchbordet eller 
fikat. 

 
 
 
 
 

THERÉS WADSTEDT
theres.wadstedt@edu.ljungskile.org

Foto: Love Schiller och Ljungskile folkhögskola
Åke Arvidsson, Katarina Petersén Nielsen och Suzanne Wiklund Nyman saknar kontakten med deltagare och kollegor när de undervisar på distans.
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Årets

Virtuella konserter 
i mindre format

 ”Plattformen 

 Lars Elf är artistförmedlare på Musikcentrum Väst. Foto: Therés Wadstedt

Entrén till Draken kommer att gapa tom i år, istället 
Foto: Therés Wadstedt

LARS ELFS BÄSTA KONSERTMINNEN

1)      PJ Harvey på Roskildefestivalen 1995

2)      The Hives på Trädgårn Göteborg 2013

3)      Cheap Trick O2 Shepherds Bush, London, 

Den 29:e januari startar Göteborgs 
årliga filmfestival. Men unikt för i år är 
att biograferna stänger och hela film-
festivalen blir istället helt digital. 

Med tanke på den rådande pandemin har den 
årliga filmfestivalen gått över till att bli helt digi
taliserad. De fysiska biograferna kommer att vara 
stängda. I stället beställer besökaren ett digitalt 
festivalpass och streamar filmerna hemma. Efter 
det att en film har premiär så ligger den tillgäng
lig att se i 24 timmar på plattformen. Att ha en 
digital filmfestival parallellt med en fysisk var nå
got Göteborgs filmfestival sedan länge planerat. 
När pandemin slog till fick de anpassa festivalen 
och planeringarna övergick helt till det digitala. 
Festivalen kommer att streamas på plattformen 

Snart kan du se korta livestreamade 
konserter som du kan välja att titta 
på när som helst. Musikcentrum Väst 
i Göteborg planerar ett projekt med 
kortare digitala konserter.
– På det här viset kan våra med-
lemmar nå ut med sin musik även i 
pandemi-tider, säger Lars Elf, artist-
förmedlare på Musikcentrum Väst. 

 
Konsertformatet med de 15 minuter långa 
spelningarna som man kan titta på när man 
vill, är tagen från Tiny Desk på Youtube. Ar
tisterna kan filma i en replokal, ett trapphus 
eller var som helst. 
Musikcentrum Väst är en ideell fören

ing som har kontor i Majorna i Göteborg. 
Föreningen fungerar bland annat som en 
artistförmedling för ett mångsidigt och 
konstnärligt musikliv, och skapar kon
serter och turnéer för medlemmarna.  
 
– Vi är en främjande organisation för frilans
musiker. Vi jobbar med ”smalare musik”, den 
sortens musik som behöver mer stöttning. 
Huvudspåret i vårt arbete är att förmedla mu
siken och att skapa jobb åt våra medlemmar 
– vilket också är deras primära önskan, säger 
Lars Elf. 

Musikcentrum Väst håller på med ytter
ligare ett digitalt konsertprojekt, tillsam
mans med Musikens Hus i Göteborg. 
Denna gång vill föreningen skapa en 
professionell konsertscen med längre 
spelningar som ska livestreamas, och på 
så vis ge musikerna jobb med arvode till. 
De kommer också satsa på konserter för 
målgruppen barn och unga.
Egentligen var det tänkt att de båda 

konsertprojekten skulle genomföras un
der hösten, men de nya coronarestrik
tionerna med att inte samla fler än åtta 
personer på ett och samma ställe satte 
stopp för dem.
 

– Med denna konsertscen vill vi sätta 
artisterna i arbete, eftersom branschen 
ser ut som den gör just nu, många lider 
av situationen. Till skillnad från Tiny 
Deskkonserterna så är det längre spel
ningar denna gång, det vill säga riktiga 
konserter med en bra uppsättning på 
ljud och bild och annan utrustning, av
slutar Lars Elf.

ELIN WINBERG
elin.winberg@edu.ljungskile.org

Draken film, där de sedan ett tag tillbaka hållit 
på med streaming av filmer. Något som varit en 
stor fördel i att kunna leda en digital filmfestival.     
– Det ska vara lika bra som det på Disney 

plus eller det på Netflix. Tekniskt och platt
formsmässigt sätt. I början var det svårt att läg
ga upp det. Nu har vi en bra sajt och jättebra 
innehåll, säger Jonas Holmberg, konstnärlig 
ledare på Göteborg Film Festival.

EN AV DE stora nackdelarna med att festivalen blir 
digital är ju så klart att man inte kan träffas som 
vanligt. Festivalens hjärta ligger i möten. Möten 
i till exempel biografen, presentationerna av fil
merna, eller i talen från och tal från regissörer.För 
att behålla festivalens hjärta kommer det hållas 
presentationer av bland annat programledare och 
filmskaparna med egna personliga hälsningar. En 

podcast kommer även att finnas, där de aktuella  
filmerna diskuteras. 
– Så vi försöker skapa dem här mötena på ett 

sätt som är det bästa sättet. Men det är en utma
ning. Den stora fördelen är ju att hela Sverige 
kan ta del av festivalen, säger Jonas Holmberg. 
Några filmer att hålla ett öga på under 

festivalen enligt Jonas Holmberg är Ronnie 
Sandahls “Tigrar”, Ninja Thybergs “Pleasu
re” och Thomas Vinterbergs “En runda till”. 
– Som egentligen är årets största film. Den 

har ju gjort sådan supersuccé överallt. Så det är 
rätt kul att kunna få hit den till Sverige. Den är 
fantastisk med Mads Mikkelsen,  säger han.

MARCUS CARLSSON
marcus.carlsson@edu.ljungskile.org

festival blir digital
kommer Göteborgs filmfestival att vara digital – för första gången.

ska vara lika bra som på Disney plus eller Netflix”

Jonas Holmberg, konstnärlig ledare
Pressbild Göteborgs filmfestival
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Namn: Gulhan Yilmaz

Studerar: Andra året på bild och form

Om utställningen och sin konst:  
Har sovit dåligt och ryggen gör ont och känns 
öm efter de sista finjusteringarna innan utställ
ningen. 
 Jag brukar arbeta med akryl och olja när jag 

målar, nu senast köpte jag min färg på Lidl, det 
var ett misstag.

ENKÄT: LOVE SCHILLER
love.schiller.gunnarsson@edu.ljungskile.org

Namn: Hannes Lennernäs

Studerar: Första året på bild och form

Om utställningen och sin konst: 
Jag vill förstärka min konst genom själlösa 
material. Jag använder gamla ramar, kartong och 
textil som i vanliga fall skulle hamna på tippen. 
Genom att arbeta med själlösa objekt och 

mina impulser försöker jag ge konsten ett ab
strakt element.

Krönika 
Jag har precis avslutat ännu en lektion med klassen. Det är alltid kul 

att se dem på skärmen men det blir ändå inte samma sak som på 
plats i klassrummet. 

I mitten av augusti började jag på Journalistlinjen på Ljungskile 
folkhögskola. I början hade vi lektioner på plats i skolan men ju längre in 
i terminen desto värre blev coronaläget vilket gjorde att skolan övergick 
till distansundervisning. Sedan i november har jag suttit hemma i  
Göteborg och pluggat. 

Distansundervisning har flera utmaningar, dels det tekniska och 
dels rastlösheten som lätt infinner sig när man bara sitter framför en 
skärm hela dagarna. De dagar som Wifi krånglar är inte roliga och får 
mig att känna en typ av maktlöshet. Jag har inga problem med att ha 
distansundervisning under en kortare tid. Men när vi nu har haft det 
i nästan två månader och åtminstone kommer att ha det till mitten 
av februari saknar man hänget som blir i ett klassrum. Redan i våras 
hade jag tröttnat på distansundervisning efter att ha haft det i slutet av 
gymnasiet. 

Det journalistiska arbetet på distans skapar 
också en del utmaningar. Till exempel att vi 
i större utsträckning får försöka intervjua på 
distans genom exempelvis Zoom men det är 
sådant vi bara får acceptera och försöka klara 
av. Det är en bra erfarenhet att bära med sig. 
En fördel som jag dock tror pandemin har 
fört med sig är att till exempel fler möten och 

Röster från  
folkhögskolan

En trio deltagare från den allmänna kursen Bild och form har ställt ut sina alster i biblioteket på Ljungskile folkhögskola. Utställningen 
“Ser du mig” som öppnade i tisdags är en blandning av olika tekniker, tankar om att följa sina impulser och att inte köpa billig färg.   

Namn: Jasmine Bjurström

Studerar: Första året på bild och form

Om utställningen och sin konst:
Det har varit ett organiserat kaos dagarna 
innan utställningen. 
Jag skissar väldigt sällan, utan gör det mes

ta på fri hand. Just i målningarna till den här 
utställningen har jag velat förmedla asymmetri. 
Den hispiga realismen är oerhört tröttsam.
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lektioner som inte nödvändigtvis behöver genomföras med folk på plats 
istället kan ske på distans vilket både är mer effektivt och miljövänligt. 
Detta tror jag och hoppas kommer fortsätta även efter pandemin. 

Nu sitter jag i min ensamhet och tittar ut genom fönstret och ser det 
snöblandade regnet långsamt nå marken. Jag hoppas att jag snart slipper 
sitta ensam framför min skärm och plugga utan att jag istället omringas 
av klasskamrater som kan ge respons om vad jag kan göra bättre. 

Martin Fredriksson

”Tekniken 
hjälper och 
stjälper i en 
vardag på 
distans”
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