
Babben  
Larsson, komiker
– Jag vill gärna 
samla in pengar 
till Vi-skogen. 
Insamlingen firar 

mina 25 år som komiker. För varje 
träd skriver jag nytt material i 20 
minuter. Målet är 25 000 kr.

Martina  
Ivarsson,  
Hjärups skola
– För att uppmärk-
samma att även 
små saker bidrar till 

sopberget engagerade vi eleverna 
att återvinna kapsyler. I gengäld 
köpte skolan träd i Vi-skogen.

Jenny  
Ragnerstam,  
L8 Marta IF
– Vi och våra fans 
samlar in pengar 
för varje mål vi gör i 

höst. Tänk att ett mål kan hjälpa en 
familj att försörja sig samtidigt som 
miljön förbättras. Häftigt!

DOTTERNS DRÖM  
Jeanette Ohlsson Carlberg 
har startat en privat insam-
ling genom Vi-skogen till 
sin dotters minne. Målet är 
högt ställt.

ÅRETS TRÄDBILD
Nu har du chansen att visa 
dina fototalanger. Var med 
i Vi-skogens tävling och bli 
årets trädfotograf. Tävlingen 
är öppen för alla.

”Jag ska absolut ha 
ett Tackträd och inte 

någon förgänglig 
blomsterkvast!” 

– Lasse Åberg, baksidan

Varför har du startat en egen insamling till Vi-skogen?
VI TRE
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Starta  
din egen  
insamling!
Starta din egen insamling 
inför en födelsedag, jubileum 
eller varför inte tillsammans 
med din klass eller ditt 
företag! Det är enkelt och du 
väljer själv hur mycket du vill 
samla in. Du startar insamlin-
gen på vår webb, där du får 
en egen sida att personifiera 
med text och bild. Sedan är 
det lätt för dina vänner att 
börja skänka.

Din insamling gör skillnad både 
för fattiga bönder och för miljön 
runt Victoriasjön i Afrika. Den 
ger bondefamiljer mat på bordet, 
ved till spisen och utbildning 
i hur man odlar mer mat. För 
varje tjugolapp som samlas in 
planteras ett träd.

– Med hjälp av egna insam-
lingar kan vi både ge männi-
skor möjligheten att engagera 
sig och samla sina vänner kring 
ett gemensamt mål. Samtidigt 
som vi kan plantera träd som 
bidrar till att minska fattigdo-
men, säger Anna-Maria Bro-
man Ek, insamlingsansvarig 
privata givare.

Var med och bidra!
www.viskogen.se/egen-
insamling
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”Dränk ingen i blommor  
– ge en skog istället!”

ViBladet
# 2, 2014

PÅ INSTAGRAM

Multikonstnären 
Lasse Åberg gillade 
uppdraget med att 

formge Tackträd som kan ersätta 
en del av de blombuketter som 
vanligtvis delas ut till artister på 
scener runt om i landet. Idén är 
egentligen inte ny. ”Dränk ingen 
i blommor – ge en skog istället!” 
var rubriken på Sten Lundgrens 
reportage från Kenya i tidningen 
Vi 1983, som blev startskottet 
för Vi-skogen. Sten uppmanade 
läsarna att plantera träd i Afrika 
istället för att ge bort blommor. 
Nu, 31 år senare, uppmanar Vi-
skogen scener runt om i landet 
att göra samma sak.

Uppdraget med Tackträd gick 
ut på att illustrera något som har 
ett egenvärde för mottagaren. 
Lasse Åberg, känd för sin un-
derfundighet och träffsäkerhet, 
kände att han kunde bidra med 
en grafisk lösning.  
– Jag fick idén rätt snabbt, det här 
med kopplingen mellan plantera 
och träd. Det var ett väldigt kul 
och intressant grafiskt uppdrag, 
säger Lasse Åberg. 

Lasse visar upp resultatet: en 
akvarell som föreställer en lum-
mig trädkrona, inte helt olik Vi-
skogens logotyp, med en stam 
som övergår i en spade. 

– Den här hoppas vi nu ska 
spridas över landet och delas ut 
till artister, säger Lasse Åberg. 
Kommer du själv få några 
Tackträd framöver?

– Jag kommer att kräva att 
få dem! Vi kommer att göra ett 
gäng konserter med Electric 
Banana Band och då ska jag 

absolut ha ett Tackträd och inte 
någon förgänglig blomsterkvast.

Tackträden som Lasse Åberg 
har formgivit kommer att 
lanseras under hösten 2014, så 
håll utkik efter dem nästa gång 
du ser en föreställning.  l

Text Susanna Wendt

Hon för dotterns dröm vidare
Jeanette Ohlsson Carlborgs dotter Stina älskade 
naturen. Med ett starkt engagemang för miljön  
värnade hon om en grönare och mer ekologisk värld. 
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Vi-skogsbönder

Lasse Åberg är inte bara regissör, skådespelare, författare och konstsamlare; 
han formger även produkter. Nu har han för Vi-skogens räkning ritat ett Tack-
träd, som ska delas ut till artister på scener runt om i Sverige.

– Stina drömde om att träden 
skulle finnas kvar på jorden även 
när hon inte längre fanns, säger 
Jeanette.

För lite mer än ett år sedan 
gick Stina bort, alldeles för 
tidigt. För att hantera sorgen har 
Jeanette Ohlsson Carlborg startat 
initiativet Plant4future, där träd 
planteras genom Vi-skogen för 
att hedra minnet av dottern.

– Det enda som känns vettigt 
för mig just nu är att göra det 
Stina hade velat göra. När hon 
dog bestämde jag mig för att jag 
ville plantera minst hundra tusen 
träd i närheten av Kenya och 
Victoriasjön där hon gick i skola 
under ett av sina gymnasieår. 

För att plantera träd i Afrika 
behövde Jeanette hjälp av en 
organisation och hon fastnade 
för Vi-skogen. I maj startade hon 
en egen insamling på Vi-skogens 
webbplats och på sin egen 
webbplats sprider hon Stinas 
budskap och säljer armband som 

hon tillverkar själv. Responsen 
har varit stor.

Jeanette hoppas att hon kan 
inspirera fler att starta en egen 
insamling och bidra till Vi-sko-
gens arbete.

– Jag tror att ju närmare skälet 
till att man samlar till träd står 
dig, desto större är chansen att 
man faktiskt startar en insamling. 
Men det måste inte bara vara 
tragiska omständigheter som 
gör det, utan att man vill göra 
något för världen. Varje träd gör 
skillnad!  l

Text Ylva Ågrahn

Foto: O
la Richardsson

Nu kan du möta Vi-skogsbönder  
i deras vardag, i din mobil.

Namn: Jeanette Ohlsson 
Carlborg
Bor: I Malmö
Sysselsättning: Egen  
företagare, religionshistoriker
Har startat insamlingen ”The 
Stina-Forrest” till minne av  
dottern Stina.
Läs mer om initiativet på 
www.viskogen.se/egeninsam-
ling eller www.plant4future.com



Instagramfamiljens resa

Det är inte bara 
träd som växer
Bilden av Vi-skogen, det allt cirklar kring, 
är nästan alltid ett träd.

Men glöm trädet, bara för ett ögonblick. 
Den här bilden är en annan viktig visualise-
ring av Vi-skogen.

Kvinnan heter Flora Rukomo och bor i en 
by på en bergssluttning i nordöstra Rwanda.

Flora hade det tufft. Hennes man dog i en 
motorcykelolycka och hon lämnades kvar 
med fem barn i 
ett litet lerhus. Så 
kom hon i kontakt 
med Vi-skogen, 
fick frön till 
trädplantor, gick i 
studiecirkel och fick råd om hur hon skulle 
utveckla sin jordlott. Hon fick till en effektiv 
liten terrassodling för grönsaker och speciali-
serade sig på bönor och passionsfrukt.

Ett av alla råd 
Flora fick var 
att odla växten 
calliandra och ge 
till kon. Leendet 
är brett när hon 
berättar om hur 
kon snart började 
ge många gånger 
mer mjölk, så att 
hon kunde köpa 
en ko till. 

Flora behö-
ver inte längre Vi-skogens stöd. Hon delar 
istället med sig av sina kunskaper till andra 
i närheten. Hon har tre kor och har sparat 
ihop till en enkel biogasanläggning, som gör 
att hon kan hon laga mat utan att huset blir 
rökfyllt.

Dessutom lyser lampan inomhus på kväl-
larna. Det betyder bland annat att barnen 
kan läsa läxor och utbilda sig.

Det är inte bara träd som 
växer, det gör även männi-
skor. Det är också bilden 
av Vi-skogen.l

Ola Richardsson 
kommunikationschef 
på Vi-skogen

”Flora behöver 
inte längre  
Vi-skogens 

stöd. ”

Att gå från fattig och hungrig till att bli självförsörjande behöver inte ta lång tid. Möt  
Vi-skogsbönderna Synthia och Daniel Otuma som lärt sig odlingsmetoder som ger dem 
ett bättre liv. Samtidigt dokumenterar de utvecklingen på det sociala mediet Instagram.

träd, för journal och marknadsför grödor. Men 
när vi kom i kontakt med Vi-skogen lärde vi oss 
det, säger Synthia Otuma.

Synthia berättar att hon tidigare i livet hade 
det svårt. Ofta gick hon hungrig och framti-
den var otrygg. Men trots att det inte gått mer 
än tre år sedan de började lära sig Vi-skogens 
odlingsmetoder är livet i dag helt annorlunda. 
För några månader sedan byggde de ett hus som 
de stolt visar upp.

– Det tog en vecka att få upp det, säger Da-
niel och redogör för alla kostnader.

 
Förutom Synthia och Daniel består familjen 
av dottern Christin som är fyra år och lilla baby 
James. Han har med sina knubbiga lår, långa 
ögonfransar och glada humör blivit något av 

en favorit för många svenskar som tar del av 
Otumas vardagsliv på Instagram. Sedan i mars 
kan du nämligen följa familjen via din smart-
mobil. Du får se hur gården utvecklas, vad de 
äter, och om regnet som dröjer. Synthia Otuma 

tycker att det är roligt att många i Sverige ser 
bilder på familjens vardagsliv. Hon gillar att 
fotografera när familjen äter, när äldsta flickan 
kommer hem från skolan, när Daniel arbetar på 
gården. Och så baby James när han leker, äter 
och busar.

– Jag hoppas han en dag blir bonde som sin 
far, säger Daniel Otuma. l

”Tidigare visste vi inte hur 
man planterar träd, för 

journal och marknadsför 
grödor. Men när vi kom i 
kontakt med Vi-skogen 

lärde vi oss det” 

Text Alfred Skogberg  Foto Alfred Skogberg och Amunga Eshuchi

KENYA. Daniel Otuma håller åtta månader 
gamla baby James i famnen och visar tillsam-
mans med hustrun Synthia runt på den 7000 
kvadratmeter stora gården en bit från östra 
Victoriasjön i Kenya. Det fläktar skönt och 
vi promenerar längs odlingsfält där det växer 
durra och bönor. De är samplanterade eftersom 
grödorna passar bra ihop. Daniel pekar på det 
tjocka och snabbväxande napiergräset som är 
utmärkt till djurfoder. Samtidigt hindrar det 
den näringsrika jorden från att spolas bort. Vi 
går vidare och ser hur diken runt åkern samlar 

upp vatten, i stället för att som tidigare snabbt 
försvinna. Runt om växer träd som skyd-
dar, binder kväve, ger kompost och hindrar 
jorderosion.
– Tidigare visste vi inte hur man planterar 

Sannolikt är familjen Otuma en av de första afrikanska 
bönderna som dokumenterar sin vardag på Instagram. 
Du kan följa familjen på instagram.com/viskogen.

Fakta om Vi-skogens  
metod agroforestry
1.  Träd stabiliserar jorden och minskar  

jorderosion.
2.  Träd ger ved, timmer och har ibland 

medicinska egenskaper.
3.  Bonden får mjölk, frukt och annan mat  

från gården.
4.  Löv från träden gödslar jorden och gör att 

den håller sig fuktig.
5.  Kväve som träden fixerar gynnar grödorna.
6.  Gödsel från djuren används till grödor  

och träd.
7.  Träd ger foder till djuren.
8.  Träd tar upp koldioxid från luften.

Ek planterade  
träd i Almedalen 
Med tanke på efternamnet 
är det föga förvånande att 
Miljöminister Lena Ek älskar just 
ekar. Det berättade hon när  
Vi-bladet träffade henne i Visby. 

– Jag blir alltid glad när jag 
får ett Vi-skogsträd i present. 
Det är något alla kan ge bort, 
säger hon.

Lena Ek, Stefan Löfven och 
Carl Bildt var tre av totalt tio 
politiker som planterade träd 
med Vi-skogen under Almed-
alsveckan i Visby. Detta för att 
uppmärksamma trädens roll 
som fattigdomsbekämpare. 
Samtidigt sattes träd i deras 
namn i Kenya. l

Årets trädbild
Var med i Vi-skogens 
fototävling och ta chansen 
att bli Sveriges bästa 
trädfotograf! Fototävlingen 
är öppen för såväl amatörer 
som proffs i alla åldrar. Vin-
narfotografen blir publicerad 
i Tidningen Vi och tar 
hem utmärkelsen 
Årets trädfotograf. 
Tävlingen är öppen 
fram till den 30 
september. En 
jury kommer då att 
utse tio finalbidrag 
som allmänheten kan 
rösta på. Läs mer om 
tävlingen på  
www.viskogen.se l

Servera kaffe…
…på Vi-skogens bricka, till-
verkad av svensk, miljöcer-
tifierad björk. John Kilaka 
har gjort illustrationen. Säljs 
endast till slutet av septem-
ber. Pris: 150 kronor. Beställ 
under Övriga produkter på  
viskogen.se/webbutik eller 
ring Givarservice på  
08-120 372 70. l

Mangoträdet 
Mangoträdet (Magnifera indica) är ett av de viktigaste frukt-
träden och blir normalt 10 till 15 meter högt. Det behöver 
varmt och fuktigt klimat för att kunna producera bra frukt. 
Trädet är också populärt som skuggträd för mötesplatser på 
grund av sin vida täta krona. Mangoträdet ger bland annat ved, 
mat och dryck, foder till djur, gummi och djurmedicin. Trädet 
stabiliserar också flodbankar och är bra för kompostering. l

  Hej  
   träd! 


