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World Hold On
Låt oss få berätta en solskenshistoria. Det
handlar om fem tjejer från Halmstad, Ashley
Zieman, Beatrice Sorling, Maria Åshage,
Senja Due-Boje och Karolina Pålsson (den
sistnämnda hoppade senare av projektet). De
kallar sig själva som grupp; World Hold On.
Alla går på Sannarpsgymnasiet i Halmstad och
tar studenten i vår. Egentligen var deras initiativ
ett examensarbete. Det blev något mycket
större än så...
Första gången Kronor & Nycklars ordförande
träffar dem var den 22 oktober 2006 på ett café
i centrala Halmstad. Här presenterade
ungdomarna sina planer. De hade startat en
insamling av kläder och leksaker och förhörde
sig nu om behov och praktiska detaljer. - Vet
föreningens ordförande om det finns några
barnhem som skulle vara redo att ta emot det
de tänkt samla in under vinter och vår? - Är
det möjligt att själva komma och lämna över
det insamlade?
Under detta första möte skissas olika varianter
på hur insamlingen skulle kunna föras in till
Kaliningradregionen och divideras där. Ett av
förslagen som nämns är att flickorna kommer
i december, deltar i det årliga Luciaspelet och
i samband med det delar ut det insamlade.
Detta skulle dock inte låta sig göras av olika
anledningar och nya riktlinjer fick dras upp.
Den 6 december 2006 träffas man igen. Över
en kopp kaffe försöker föreningens ordförande
entusiasmera gruppen till ytterligare ett försök
att komma över och själva medverka vid
avlämnandet av det insamlade materialet.
Någon gång under våren bestäms men inte
heller detta låter sig göras. Främsta orsak denna
gång är den komplicerade och dryga process

vid införskaffandet av nödvändiga
resedokument för Ryssland. Nu skrinläggs
planerna helt på att flickorna själva ska komma
över. Lösningen blir att föreningens
ordförande, tillsammans med en grupp ryska
ungdomar, i Sverige för annat projekt, tar med
sig insamlingen vid deras återresa. Så i mitten
av maj 2007 finns allt – och det är sannerligen
inte lite det handlar om – på Kronor & Nycklars
kontor i Gwardejsk, Kaliningradregionen,
Ryssland.

En del av insamlingen instuvad i en taxi på
väg till Krasni Yar. Bananlådor och
Renhållningsverkets blå plastsäckar
Torsdagen den 24 maj är dagen för
överlämnandet av denna digra hopbringning.
Redan före lunch är representanter för
Kulturkompaniet på Internatskolan i Krasni
Yar (Röda Dalen). Här överlämnas en tredjedel
av det insamlade, företrädesvis kläder och
hygienartiklar. Rektorn för skolan visar runt
och beskriver de knappa resurser som står dem
till buds. Ekonomin baseras på ett snålt
kommunalt bidrag. Det räcker till mat,
elektricitet och värme. Kalla vintrar inte ens
till det. Skolböcker har man tiggt sig till från
andra läroanstalter i kommunen som bredvilligt
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Ryska ungdomar vid Internatskolan i Krasni Yar bär in de svenska flickornas insamling.

gett dem sina utlästa. Här undervisas 25 barn i
skiftande ålder. De flesta av dem från hem med
stora problem, inte alltför sällan
alkoholrelaterade. Vi förklarar hur kollektionen
insamlats och presenterar de duktiga svenska
tjejernas stora och hängivna arbete. Rektor med
personal visar stor tacksamhet för det skänkta.
Sen eftermiddag besöker vi Gwardejsks
barnsjukhus. Här är för tillfället ett femtontal
minderåriga inlagda. Bäddarna är för få –
barnen trängs och fler behöver plats för vård.
Hit transporteras större delen av de insamlade
kläderna. Det har kommit till kännedom att
barnen ofta bär på sådana sjukdomar att
personalen måste bränna deras kläder vid
ankomst. Plastsäckar och bananlåder bärs in
av sjuksjöterskor och ställs i tvättstugan. Stor
tacksamhet naturligtvis och vi lovar att
återkomma till vintern med mer och varma
kläder samt framföra vårt Luciaspel för dem.
Senare tar vi en tur till kommunens två
barnhem. Här fördelas resten av det insamlade
materialet och chokladen. På dessa hem för

Barnsjukhuset i Gwardejsk. Här kom
insamlingen väl till pass. Behoven är enorma!
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föräldralösa barn bor trettiofem, fyrtio
ungdomar i skiftande ålder. De har sitt hem
här och studerar i de närbelägna byskolorna.
Dagen efter vårt besök är det skolavslutning.
Därför prisar personalen särskilt chokladen
som de menar kan komma väl till pass vid
examensfestligheterna.
En del av insamlingen blir kvar på
Kulturkompaniet kontor. Det är de varma
vinterkläderna. Tanken är att dela ut detta när
vi i december gör vårt julspel vid Lucia. På så
vis sluts cirkeln...
Det var verkligen mycket kläder, leksaker och
hygienartiklar som flickorna i World Hold On
hade samlat ihop. Ändå känns det som en
droppe i havet ställt mot de behov som finns.
Det går helt enkelt inte att frälsa världen på
det här viset. Man kan bara göra så gott man
kan efter de omständigheter som råder över
en. Med denna solskenshistoria får man väl
ändå säga att vi som varit inblandade gjort så

Föreståndare Anna Mihailova med ett av
barnen på barnhemmet i Istovka
gott vi kunnat. Men ära de som äras bör. Därför
vill vi i Kulturkompaniet Kronor & Nycklar
hålla fram Ashley, Karolina, Beatrice, Senja
och Maria - World Hold On - som så hängivet
och trofast fullföljt sitt insamlingsprojekt. Vi
rastar våra huvudbonader för dessa duktiga
ungdomar och önskar dem lycka till framöver!
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