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”Hjärtat gjorde en vurpa”
Fotografen Linda Modin Klemner har besökt ett projekt för utsatta barn i Sydafrika
Sedan 2005 samlas det in pengar
till välgörenhet genom BARNmässan i Karlstad. Nästa gång den
hålls är det Läkarmissionens projekt i Sydafrika, Place of Restoration, som får ta emot gåvan.
För att kunna visa besökarna på
mässan vart pengarna går, har initiativtagaren Linda Modin Klemner varit i Sydafrika med kameran
i högsta hugg.
Linda Modin Klemner startade BARNmässan 2005. Då under namnet MammaPappaBarnmässan. Sedan dess har den
vuxit och förra året hade mässan cirka 6 000 besökare. Tanken är att samla allt om barn
under ett tak.
– Vår stora morot i mässan är
välgörenhet. Om det bara hade
varit en kommersiell mässa
hade det varit tuffare. Nu får
man något annat också. Det är
gott att hjälpa och den känslan
kan man leva på länge, säger
Linda.
Genom åren
har mässan samarbetat med olika organisationer. I år blev det
Läkarmissionen.
– Vi fastnade
för Läkarmissionens projekt i • Linda Modin
Sydafrika, Place Klemner
of Restoration,
som hjälper övergivna barn till
nya fosterfamiljer.
PLACE OF RESTORATION har en stor

verksamhet. Cirka 60 barn får
plats på centret, där de får bo,
ta igen skolgång och bearbeta
sina upplevelser. Många barn
har varit utsatta för sexuella
övergrepp, några är hiv-smittade. Övergivna barn hittas som
nästan är nyfödda. Tanken är
att centret ska vara ett genomgångshem och att barnen ska få
nya fosterfamiljer. I genomsnitt
stannar barnen i cirka tre månader.
– När man är på Place of
Restoration känns det som en
lägergård. Det är mycket glädje
och är fint och organiserat. Det
är väldigt svårt att förstå att det
inte är någon som kommer och
hämtar barnen sen. Att de inte
har någon mamma och pappa,
säger Linda Modin Klemner.

FÖR HENNE VAR mötet med bar-

nen en av de starkaste upplevelserna. Hon trodde att det skulle
kännas mest med de riktigt små
barnen men så blev det inte.
– Första dagen och första
kvarten vi var på centret fick
jag extra känslor för en åttaårig
pojke. Det var något speciellt
med honom. Hjärtat gjorde en
vurpa och känslan var att jag
ville hjälpa honom. Helst ta
med honom hem, berättar hon.
Men Linda och har redan fyra

Lilla Thembani, två år, har inga
föräldrar utan bor på Place of Restoration.

barn mellan tre och tio år hemma i Karlstad. Dessutom är hon
fotograf och driver egen studio.
Så hon har fullt upp även när
hon inte arrangerar BARNmässan.
– Det är så härligt att vara en
stor familj, även om det ibland
är ett kaos. Men det är ett gott
kaos. Min man Johan har huvudansvaret hemma och om
man jämför med Sydafrika så
är ju det ovanligt. Svenska kvinnor är nog väldigt självständiga
egentligen, säger Linda.
HON SÅG OCKSÅ skillnad i hur barnen agerade.
– I Sydafrika tar barn hand
om barn. En treåring kan bära
en bebis utan problem. Här
skulle man vara rädd att hon
skulle tappa bebisen. Barnen
hjälper också till hemma på ett
helt annat sätt. De får mycket
ansvar när de är små.
Sydafrika är ett populärt resmål för semestrande svenskar
och Linda förstår varför.
– Det är ett semesterparadis
men det har en stor baksida. Jag
tycker att de som reser till Sydafrika skulle ta reda på mer och
inte bara prata om underbara
stränder, billig öl och en bra
pool, säger hon.
NU VÄNTAR arbetsamma månader
för Linda inför mässan i mars.
Men hon har fått inspiration av
resan. Dessutom har hon f lera
tusen bilder med sig hem, varav
runt ett 20-tal ska ställas ut på
mässan.
– Det känns bra att kunna
göra något för att hjälpa andra.
Vi i Sverige har det så äckligt
bra. Jag har med mig detta besök som en extra drivkraft. Det
är roligt att kunna visa besökarna på mässan vart deras pengar
går, säger Linda.

Bilden är tagen i en by utanför Margate. Många sydafrikanska föräldrar dör i aids, och att barn tar hand om barn är
vanligt. “En åttaåring kan ansvara för en massa syskon och en treåring kan bära runt på ett spädbarn”, berättar Linda
Modin Klemner.
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FAKTA
Läkarmissionen fyller 50 år 2008
och gör hjälpinsatser i över 30
länder. Några av huvudområdena
är hälsa, barn, utbildning och
miljö. Läs mer på www.lakarmissionen.se

EVA NORDENSTAM

Fotnot: BARNmässan 2008
hålls den 8-9 mars på Karlstad
Racketcenter.

Linda Modin Klemner passade även på
att besöka familjen som tar hand om
det lilla fosterbarnet till höger.

