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Feature

Alla har något att berätta

En del människor får kämpa lite mer än andra, här i livet. Och en
del människor kämpar för att göra sin egen men även andras
röst hörd.
– Jag har mycket livsvilja, en stark livsvilja. Därför har jag nog
klarat mycket som många andra inte skulle klarat, säger Eva
Joelsson.

Kalmar/Öland • Publicerad 16 mars 2022

Eva Joelsson hoppar själv över från rullstolen till en vanlig stol.
Hon är van att klara saker själv, även om hon sitter i rullstol.

– Jag föddes med ryggmärgsbråck, förklarar hon, pekar på
nedre delen av ryggen och tillägger.

– Den missbildade kotan är här nere. Jag är glad att det inte var
en kota högre upp, då hade jag varit förlamad.

https://www.klt.nu/
https://www.klt.nu/om/Feature/


2022-04-09 23:23 Alla har något att berätta

https://www.klt.nu/feature/alla-har-nagot-att-beratta-bc33b7d0/ 2/8

"Jag är en skrivande och pratande person. Ju äldre jag blir, desto mer har
jag varit med om, och det vill jag dela med mig av", säger Eva Joelsson.
Hon har i samband med EU-projektet Alla har något att berätta utbildat sig
till föreläsare.
Foto: Lina Watanen

Eva föddes 1966. Bara två dagar efter födseln genomgick hon
sin första operation. Det har blivit många fler sedan dess.

Tidigt fick hon en så kallad shunt inopererad i huvudet. Den ser
till att hjärnvätskan flödar som vanligt, och minskar risken för
vattenskalle. Med tiden visade det sig att Evas kropp klarade av
att sköta flödet själv, men shunten är kvar.

– Man gör ingenting åt den, det kan innebära stora risker med
att ta bort den.

Ryggmärksbråcket har lett till att Eva har både ileostomi och
urostomi. Flera nervtrådar har skadats av bråcket, likaså
nervfunktionen.

– Jag var sex år när jag åkte till Stockholm för att få en urostomi.
Jag bodde på sjukhuset i en månad.

Smokie var Evas första idoler. Hon lyckades få en träff med gänget när de på
mitten av 80-talet hade en spelning på en nattklubb i Norrköping. Foto:
Privat
Foto: Privat
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Idag finns nog inte tanken att låta ett sexårigt barn bo själv på
sjukhuset och omgiven av sjukhuspersonal, istället för någon
närstående. Men då fick inte Evas mamma bo på sjukhuset,
utan sov hos släktingar. Men hon var förstås hos dottern om
dagarna.

Eva växte upp i Bestorp, cirka 2,5 mil utanför Linköping.

– Jag lärde mig gå när jag var runt två år. Jag gick i skor med
stela skenor på sidorna av bene, med kardborreband strax
under knät.

Eva säger att hon har nästan ingen känsel i fötterna men lite
känsel i delar av i benen och upp till midjan.

– Min mamma var ganska hård. När jag försökte resa mig ibland
sade många "Hjälp Eva", men mamma gjorde inte det. Jag är
tacksam för det, för det lärde mig att klara mig själv, säger Eva
och tillägger.

– Jag är över huvud taget tacksam för min mamma. Hade jag
inte haft henne hade jag inte varit den jag är.

Hon ler, säger att hon är envis och aldrig ger sig.

– Min kropp var inte hel när jag föddes, så redan från första
andetaget fick jag kämpa.

Livet har många gånger varit en kamp. I mellanstadiet blev hon
mobbad av andra tjejer, som inte tyckte hon passade in. Inför
gymnasiet började pratat om "vad ska du göra när du blir stor?".

– Jag fick höra från många vuxna att jag satt i rullstol och inte
kunde göra så mycket.

Eva drömde om att bli veterinär, men skolans syokonsulent
menade att det ansågs mer passande att sitta på ett kontor,
varpå hon råddes att välja ekonomisk linje på gymnasiet.

– Sätt inte mig på ett kontor, tänkte jag.

Eva suckar och berättar att hon trots allt följde rådet och valde
ekonomiska linjen.

– Man pratar om personer med funktionsnedsättningar. Jag vill
hellre prata om människor med olika funktionsförutsättningar.
Ja, jag blir funktionshindrad av till exempel en trappa, eftersom
jag sitter i rullstol. Men jag som person är inte hindrad.



2022-04-09 23:23 Alla har något att berätta

https://www.klt.nu/feature/alla-har-nagot-att-beratta-bc33b7d0/ 4/8

Eva med sin idol, Uno Svenningson, i en inspelningsstudio i Stockholm. Eva
har följt artisten sedan 1988 och de har träffats många gånger under årens
lopp. Bland annat var hon 2008 nder två dagar med i studion när artisten
spelade in en av sina skivor.
Foto: Privat

Eva vill sprida en mer verklig, och positiv bild, av hur det är att
vara född och leva med olika funktionsförutsättningar. Men det
kommer vi tillbaka till lite senare.

Efter studenten väntade jobb på bland annat Lantmäteriet,
Folkuniversitetet och Studieförbundet vuxenskolan. 2001, efter
15 år på sistnämnda arbetsplats, började ett nytt kapitel i Evas
liv. Både flyttmässigt och yrkesmässigt.

– En kollega till mig skulle börja studera, och jag tänkte att kan
hon, kan jag.

En annan yrkesdröm Eva länge haft var att bli journalist och
hon sökte till olika folkhögskolor.

– Jag har alltid tyckt om att skriva. I skolan älskade jag
svenskan och engelska, det var favoritämnen för då fick jag
skriva berättelser.

Hon antogs till ett par olika skolor och valet föll på Strömbäcks
folkhögskola i närheten av Umeå. Med flyttsläp, sina dåvarande
två katter, syster, svåger samt mamma åkte hon 80 milen från
Linköping, för att börja ett liv som student.

– När det var dags för tioveckorspraktik tyckte läraren att jag
skulle söka mig till Ölandsbladet. "Du är galen i Öland", sade
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läraren.

Eva skrattar och säger att det var sanningen, och än idag är
sanningen.

– När jag var barn semestrade familjen på Öland. Och sedan
mitten av 80-talet har jag hängt på Löttorps camping så gott
som varje sommar.

Ännu mer Öland blev det. Efter folkhögskolan fick Eva
nämligen jobb på Ölandsbladet. Där var hon i elva år, fram till
2016. Öland däremot har hon inte lämnat, utan hon bor kvar i
sitt älskade Borgholm.

– Sedan 2008 har jag genomgått flera operationer. Jag har haft
problem med tarmvred, magmunsbråck och satt in nät efter
flera magbråck.

Evas kropp tog mycket stryk, hon tappade i vikt och fick allt
oftare använda rullstol istället för att stödja sig på egna ben.

– Jag hade svårt att bli frisk.

Men, envis som hon är gav hon sig inte. Och idag är hon piggare
och på gång att hitta en ny arbetsplats för arbetsträning, efter
att ha varit en tid på Borgholms slott.

– Jag har alltid varit 25 procent sjukpensionär. Efter min
anställning på Ölandsbladet gjordes en utvärdering med
Arbetsförmedlingen, psykolog och flera. De menade bland
annat att min shunt jag har inopererad ger samma symptom
som adhd.

Eva fann sig snabbt och bemötte det med något positivt och
förmodligen oväntat.

– Så bra, för har man adhd idag kommer man hur långt som
helst.

Hon ler, men säger att även om hon låter positivt och glad, kan
hon ibland bli så trött på allt att hon inte vet vart hon ska ta
vägen.

– Jag vill så mycket, jag är ambitiös och envis. Men jag försöker
lära mig att be om och ta emot hjälp. Ofta säger jag "håll käften"
till min kropp och kämpar på. Men jag försöker förstå att jag
måste lära mig att lyssna mer på min kropp.
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Något som alltid hjälpt henne är musiken, som är en väldigt
viktig del av hennes liv.

– Mina föräldrar var delägare i en folkpark, så jag växte upp
med musik.

Hennes stora idolkärlek är Uno Svenningsson.

– När jag hörde honom i gruppen Freda' första gången, var jag
och en kompis på Öland. Då rynkade jag lite på nästan och
tycka nja.

Men efter en livekonsert 1988, i Linköping, förändrades allt.
Sedan dess har Eva följt artisten, och sett honom i genomsnitt
två gånger per år.

– Uno är anledningen till att jag inte är gift, skrattar Eva.

Alla har något att berätta, är något Eva ställer sig bakom. Just
nu arbetar hon konkret med det via EU-projektet som heter just
Alla har något att berätta.

– Vi är en grupp människor med olika funktionsförutsättningar
som utbildats till föreläsare för att komma ut och föreläsa om
våra liv. Det för att vi vill inkludera oss mer i samhället, bli en
del av samhället.

Eva upplever ofta att många har en sned bild av människor med
funktionsnedsättning.

– Jag kan bli förbannad på samhället. Varför ska jag inte få göra
det jag vill, eller bli behandlad på ett annorlunda sätt, bara för
att jag sitter i rullstol?

Nej, hon vill visa att det går att göra så mycket mer än många
tror, utifrån olika förutsättningar här i livet.
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Fakta
Eva Joelsson

Bor: Borgholm.
Familj: Jag är singel, men har min katt Foxie.
Ålder: 55 år.
Intressen: Musik. Scrapbooking. Jag brukar säga människor,
för jag älskar att höra en persons historia och tycker att alla
människor har något intressant att berätta. Djur.
Fotografering.
Engagerad i: Kalmarsund Pride. Kalmar Soroptimistklubb.
Vänsterpartiet - är tredjenamnet på partiets lista till
kommunfullmäktige i Borgholm. Team Equees for Hope - en
Vi unga-förening med hästar som samlar in pengar till
Cancerfonden.
Aktuell 1: Med EU-projektet Alla har något att berätta, som
stöds av Companian Kalmar län och Funktionsrätt Kalmar län.
Aktuell 2: Med en fotoutställning på Borgholms bibliotek
under veckorna 12, 13 och 14. "Det blir ett 20-tal fotografier
med olika motiv, allt från solnedgångar och min katt Foxie till
artister som Rydell & Quick".
Värnar om: Mänskliga rättigheter, alla har ett lika värde.
Längtar just nu: Att få ett jobb så man blir oberoende av
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Ett minnen med idolen Uno Svenningsson
15 juni 1989. "Vi skulle på konsert med Fredá och Uno, samma
dag som min mamma fyllde år. Jag skrev till flera tidningar,
berättade att jag var väldigt förtjust i Uno och att det var
mammas födelsedag. Men jag hörde ingenting från någon
tidning. Mamma, jag och en kompis gick på konserten och
efteråt ville vi träffa gruppen och få autografer. Mamma
tröttnade och gick till bilen. Killarna kom sedan ut och Uno
kom fram till mig, jag hade skrivit i brevet att jag satt i rullstol.
Han frågade om jag skrivit brev, jag blev paff, för tydligen hade
någon tidning gett Uno mitt brev. Sen frågade han "var är din
mamma, hon fyller väl år idag?". Kompisen hämtade mamma
och när hon kom fram till Uno sade han "Hej, jag heter Uno,
grattis på födelsedagen". Den dagen insåg jag verkligen vilken
fin person Uno är.
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Lina Watanen
Skicka e-post
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