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PORTRÄTTET: ANDERS CARLBERG
FOTO: BJÖRN TILLY/BILDBYRÅN HÄSSLEHOLM

Det har hänt mycket mellan Kårhuset och Fryshuset. Med okuvlig
energi har Anders Carlberg i över 27 år stärkt ungdomar i hela
landet. Det som började lokalt på Hammarbyhamnen i Stockholm
har blivit en nationell angelägenhet. Hans recept bygger på en
balans mellan teori och praktik. Med glöd och rättvisepatos som
drivkrafter har han inspirerat, utvecklat och utbildat ungdomar
med hjälp av deras två största passioner: idrott och musik.

Ungdomarnas riddare
Det har hänt mycket mellan Kårhuset och Fryshuset. Med okuvlig energi har Anders Carlberg i över
27 år stärkt ungdomar i hela landet. Det som började lokalt på Hammarbyhamnen i Stockholm har
blivit en nationell angelägenhet. Hans framgångsrecept bygger på en balans mellan teori och praktik.
Med glöd och rättvisepatos som drivkrafter har han utvecklat och hjälpt ungdomar genom deras två
största passioner: idrott och musik. Carlberg har alltid stått på de utsattas sida, en ungdomens och
rättvisans riddare.
Hur började allt?

– Det började när jag var ledare för
KFUM Söder. Jag fick kontakt med
Mischa Borowskij, en arkitekt som
hade en lokal i Norra Hammarbyhamnen. Vi inredde lokalen främst
för basket och rockmusik. Vi fick studieförbund att ställa upp och förutom basketen så kom musiken in.
Vi fick Folkbildningsrådet att ändra
reglerna från att skriva ner vad man
gjort till att få spela in den musik man
gjorde istället. Vi kontaktade en akustiker som såg till att det lät bra i replokalerna. Band som Eldkvarn, Petter, Marie Fredriksson kom att börja
repa hos oss. Idag repar över 600
musiker hos oss och vi har inspirerat andra musikhus att dra igång runt
hela landet. Har räknat ut att ett samhälle med 1000 invånare har i snitt
2-3 rockband. Så behovet är stort av
mötesplatser och replokaler.
Varför kopplingen idrott och musik?

– Jag frågade två lärlingar på bygget
där jag jobbade om deras passioner.
Svaret var solklart: idrott och musik.
Det tog jag med mig när jag byggde
upp Fryshuset.
Du jobbar även mot ungdomsvåldet
i samhället?

– Ja både Ingvar Carlsson och Ulf
Adelsohn bad mig hjälpa till med den

stökiga situationen på gatan i Stockholm med gängbråk, misshandel och
mord. Jag kom i kontakt med polismannen Arne Danner, som startade
Non Fighting generation och vi slog
ihop våra påsar. Då kunde man se
hur olika det kunde gå. En av gängledarna hette Milan Sevo och han
gömmer sig idag nånstans i Jugoslavien och den andra Roger Ticoalu är
idag ytterst ansvarig för ungdomsverksamheten inför skolstarten för
Stockholm Stads räkning. De var
bästa kompisar i Engelbrektsskolan. Vi lyckades stoppa kravallerna
i Kungsträdgården – 88 genom att
öppna Fryshuset tio dagar innan
skolorna började. Vi körde bussar
från Kungsan. Paulo Roberto fixade jag jobb åt på Café Opera. Idag
fortsätter vårt arbete oförtrutet.
Ni kör egna skolor på Fryshuset?

– Ja, jag tyckte att nivån på skolan
var så dålig så vi startade en egen
skola där alla brinner för uppgiften.
Alla har ett passionerat intresse. Det
är rätt skönt när en skateboardåkare
från Överkalix anmäler sig till skolan
som även innehåller linjer med t.ex.
basket, internet eller musik. Vi har
en egen pedagogik som vi kallar problembaserat lärande.
– Vi ville hjälpa utsatta ungdoms-

grupper att hamna i rätt miljö. De
här grabbarna tar ofta den först
utsträckta handen. Det kan gälla
brottslig verksamhet, politisk extremism och terrorism.
Var kommer ditt starka patos för dina
medmänniskor ifrån egentligen?

– Jag kommer ihåg att när jag var liten
så läste jag Sotarpojken av Lisa Tetzner om sotarpojkarna i Milano som
slet och dog i skorstensfejande och
armod. Jag läste många sociala skildringar och tog intryck av det jag såg.
Fick tidigt en känsla för rättvisefrågor.
– Det är fantastiskt att kunna hjälpa
människor som lever i ett helvete till
att bli nyttiga i samhället. Bättre resa
kan du aldrig få.
Du var på barrikaderna under 60 talet

– Ja inte så litet. Jag var aktiv på vänsterkanten och ockuperade kårhuset och stoppade Rhodesiamatchen
i Båstad. Förebilderna var Martin Luther King och Stokeley Carmichael. Vi ville stoppa Vietnamkriget och Pinochets framfart i Chile.
Vi tyckte inte att det gick att lita på
USA.
Har du med dig något av ilskan
från den tiden i ditt arbete idag?

– Nej men kunskapen. Jag läste in
mycket. Samhällskunskap och Nationalekonomi.

”
De som
ingen tror
på är de som
förändrar
världen.
Barn till
problemföräldrar går
från hämndlystnad till
revanschlust.
Titta t.ex.
på Ingvar
Kamprad,
han hade
ingen lätt
uppväxt.

– Då var många teoretiker och tyckte
mycket. ”Vi hade stora båtar med
små segel” sade någon. Nu verkligen
gör vi nåt och med betydligt större
segel.
Var kommer idrotten in. Vilken roll
spelar den tycker du?

– Det finns en grundstruktur som
kan funka men i vårt samhälle ökar
generationsklyftorna .
– När jag växte upp var man vuxen
vid 15 år. Man började gymnasiet
eller började jobba. Nu går du inte
ut i ett vuxenliv förrän vid 24-25
års ålder. Den perioden lever du i
nån slags mellanperiod där du formas mer av kompisar och trender
som musik än av stöttande föräldrar. Det innebär att de unga lever i
en rotlös tillvaro och där kan idrotten spela en stor roll. Problemet är
att så många unga slutar idrotta vid
14-15 års ålder. Därför är det kul att
se Djurgårdens spontanfotbollprojekt
i Spångahallen.
– Men idrotten skulle kunna rädda
många fler ungdomar. De skulle
kunna rädda liv. 200 miljarder kostar det samhället att 10% av ungdomarna aldrig kommer in i samhället.
Här borde idrotten kunna göra mer.
Men det kräver totalt engagemang.
Ta som exempel Bertil Wistam och
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Hellasledarna som bl.a. tog hand
om en av våra medarbetare, en ung
lovande idrottstjej som levde med en
alkoholiserad mamma och narkotikamissbrukande bror.
Hur ser du på näringslivets roll?

– Vi jagar som alla andra sponsorpengar men det är tufft. Tar vi 08
Stockholm Human Rights är klubben laddad med positiva värden från
vårt sociala arbete och vinnarmentalitet så det borde attrahera fler företag
att vilja samarbeta med oss.
Hur ser du på idrottens
ekonomiska situation?

– Det är värdelöst att skattereglerna
gör att elitidrott som t.ex. fotbollen
utarmas. Gör så att man får en bonus
så att man kanske får skatta senare i
livet så man kan få behålla spelarna i
de svenska serierna.
Huliganismen?

– Vi samlade Stockholmsklubbarna
under konceptet Fotbollsalliansen.
Klubbarna samverkar bättre idag
men mitt råd är: samla ihop bråkstakarna och låt dem jobba som vakter
på arenorna istället. Låt dem sköta
ordningen och känna ansvar och
stolthet.
Har du någon kommentar till
Patrik Sjöbergs bok?

– Pedofili är inte lika utbrett inom
idrotten som inom annan verksamhet t.ex. kyrkan och scouterna. Helt
enkelt för att man inom sporten har
många ögon på sig jämt. Men föräldrarna bör oftare följa med på lägerresorna för barnens skull.
Går Fryshuset totalt ihop sig
ekonomiskt?

– Det är en ständig kamp. Tror att vi
ligger 50 000 plus efter 27 år.
Får spontanidrotten plats i dagens
samhälle?

– När jag växte upp fanns det bara två
ställen i stan där man kunde lyfta skrot.
Det var Frisksportarna och Vanadis.
Idag finns det ett gym i varje gathörn.
– På 70 talet såg man knappt någon
som löptränade om de inte var elitidrottare. Då fick inte tjejer springa
längre än 800 meter. Idag springer
tjejerna maraton. Min uppfattning är
att människor av båda könen tränar
mycket mer idag och dessutom långt
upp i åldrarna.
Tar ni på Fryshuset över föräldrarollen för ungdomarna?

– Är man ung mellan 15-25 är du i en
frigörelseprocess från föräldrarna och
då krävs även andra vuxenförebilder.
Det ställs stora krav på ledare för unga
som är på väg in i vuxenvärlden.
Hur mycket jobbar du idag?

– 150%.
Är det viktigt för dig att vinna?

– Ja för stunden. Jag är en galen jäkel
på läktaren. Skriker nog mer än Adelsohn.
– Men den största vinsten för mig och
för samhället i stort är att få unga människor att må bra. Att få in dem i systemet. Det är den största vinsten.
Till sist. Har du något budskap
till en ung människa som mår
dåligt och känner sig litet vilsen i
livet, du som jobbat så många år
med de här frågorna?

– Sök dig till sammanhang där du får
nånting tillbaka är mitt varma råd.
TEXT: GUSTAF BERENCREUTZ

Bildades: 1984 av Anders Carlberg för att
tt samla
KFUM Söders alla ungdomsaktiviteter.
Lokal: Först AB Stockholms Kylhus på Tegelviksgatan
sgatan
i Norra Hammarbyhamnen. Idag på Mårtendalsgatan i Stockholm. Här ligger även sätet för Elitklubben
Human Rights och KFUM Söder. Finns även i Göteborg,
Malmö och ett rikstäckande nätverk.
Arenan: Fryshuset Arena är 08 Human Rights
hemmaarena med en publikkapacitet på upp till
3500 personer vid matcher och konserter.
Konsertlokaler: Fler med kapacitet mellan 900 3500 personer.
Fryshusets verksamhetsidé: Vara en samlingspunkt för ungdomar inom områdena passionerade
intressen, utbildning och sociala projekt.
Ålder: 27
Antal anställda: 400
Frivilliga: 2000
Medlemmar: 15 000 totalt i alla verksamheter
Medlemsavgifter – Sommar: 100–300 kr,
Basket: 500–1200 kr, Skateboard: 1000 kr
Öppet: Året om
Hemsida: www.fryshuset.se

VERKSAMHETER:

FAKTA ANDERS CARLBERG:

FRITIDSVERKSAMHET

Ålder: 67
Karriär: Postiljon. 12 år på bygge. Byggbas. Politiskt aktiv på vänsterkanten. Var 1968 aktiv under
Kårhusockupationen. Medlem i Socialdemokraterna sedan 1982. Grundade Fryshuset 1984 och
arbetat där sedan dess. Styrelseledamot i 08
Human Rights, Styrelsemedlem i Svenska Basketbollförbundet i fem år. Författare till böckerna Idrottens själ och Generationsklyftan hotar
demokratin.
Utbildning: Studenten, några poäng på
universitetet, byggutbildning
Titel: Grundare och fd VD för Fryshuset
Uppväxt: Gubbängen, Farsta
Familj: Sambo, 2 barn. 3 barnbarn
Bor: Aspudden
Favoritklubb: Inom fotboll och hockey är jag
superstockholmare och jag håller på det Stockholmslag som ligger sämst till i serien. Annars
Fryshuset basket/08 Basket
Favoritidrott: Basket. Friidrott. Kampsport.
Idrottslig bakgrund: Sveriges yngsta elitdomare i basket. Lirade basket i dåvarande div 1.
Handboll i skollaget. Sprinter i Hellas.
Största sportidol: Abebe Bikila som vann
maratonloppet i Rom OS 1960 barfota. Han
kunde vunnit även 1952 och 56 men tvangs av
Haile Selassie använda skor. Vann även 1964 i
Tokyo, då med skor. Muhammed Ali.
Förebild: Sune Martinsson.
Största besvikelse: Att 20 % av Sveriges ungdomar lever med föräldrar som är missbrukare.
12 % av Sveriges ungdomar kommer aldrig in i
samhället. Att inget politiskt parti har ett politiskt program som handlar om det.
Favoritböcker: Bland många Den lilla sotarpojken av Lisa Tetzner, Bröderna Karamazov av
Fjodor Dostojevskij
Musik: Cornelis, U 2, Dire Straits. Mamma sjöng
gudomligt. Mormor var operasångerska. Sönerna
har absolut gehör. Jag är en bra lyssnare.
Dricker: Allt mindre. Jobbar man med barn till
missbrukare dricker du till sist ingenting
Äter: Bandspagetti med köttfärssås
Motto: Slå ingen på käften. Slå dem med häpnad.
Utmärkelser: Tre kungamedaljer varav den
senaste i år. Hannapriset 2007, Solstickepriset
2009, St Eriksmedaljen 2011.

Fryshuset Basket/08 Stockholm Human
Rights är Sveriges största basketförening som
kombinerar socialt arbete bland ungdomar med
elitspel för damer och herrar med över 3000 spelare. Namnet kommer av klubbens aktiva sociala
engagemang för att med idrott som verktyg arbeta
mot rasism, för social integration och för att man
utbildar spelare och ledare i klubbens grundläggande värderingar: Samarbete, Ansvar, Kvalitet,
Engagemang och Respekt. Upptagning runtom i
Stockholm som Botkyrka, Södermalm, Skarpnäck,
Skärholmen, Huddinge, Tyresö, Bagarmossen ,
Enskede m.ﬂ. Herrar och damer har ett antal SM
tecken den senaste 20 åren. Omslutning herrar :
Ca 5 miljoner
Hemsida: www.08stockholm.com
F.U.S.E (Förlag, Utbildning, Stöd & Engagemang): Fryshusets musikverksamhet med inriktning på urban musik och hiphopkultur.
Lovely Days: Under alla lov erbjuder Fryshuset mer
än 48 olika kurser, basket, skateboard och lunch till
priset 300 kronor för åtta veckors aktivitet. (Sjöliv:
Syftar till att ge ungdomar som saknar tillgång till
sjö- och friluftsliv möjligheter att komma ut på sjön
och se skärgården inom ramen för Lovely days).
Stockholm Skatepark: Stockholms enda inomhusarena för skateboard, inlines och bmx. 5000
medlemmar.
The Wave: Är en arrangör av alkohol- och drogfria
fester för ungdomar.
Replokaler: 39 replokaler där cirka 110 band repar.
Replokalerna drivs i samarbete med ABF.
Kvällskurser i dans och musik: Bedrivs i samarbete med ABF.
Fryshuset Gymmet: Är ett tränings- och motionsgym

UTBILDNING
Fryshusets KunskapsCentrum (FKC): Utbildar
bland annat skolor i Skolutveckling, organisationsutveckling och ungdomsfrågor. Bedriver även föredragsturneér runt hela landet.
Fryshusets grundskola: Erbjuder högstadiestudier
i kombination med dans, basket, skate eller musik.
Fryshusets Gymnasium: Gymnasieutbildning
med linjerna estetik(ES) naturvetenskap(NV) och
samhällskunskap(SH) i kombination med elevernas
passionerade intressen som basket, skateboard,
musik, teater, dans, musik (rap/rock/produktion).

Under utbildning
utbildningen utövas PBL (problembaserat
lärande) som kräver verklighetsanknytning och
samarbete.
Fryshusandan: Ett nationellt utbildningsprogram
för människor som arbetar med ungdomar med
syfte att uppmuntra människor att starta nya ungdomsprojekt.
Forum för eldsjälar: Är en årlig konferens och
mötesplats för människor som sysslar med ungdomar.
RockMusikLinjen – RML: Sedan 1989 en ettårig
utbildning i rockmusik på Fryshuset.

SOCIALA PROJEKT
Lugna Gatan: Värdar som arbetar på stan, tunnelbanan, pendeltåg och skolor för att vara ett
stöd för yngre och att öka tryggheten.
Elektra/Sharaf hjältar och hjältinnor: Arbetar
med att förebygga hedersförtryck.
Exit: Ger stöd till människor som vill lämna
destruktiva extremistiska/rasistiska grupper och
utveckla en ny identitet.
Barn till Ensamma mammor: Ger stöd till och
avlastning till ensamstående mödrar och barn som
lever i ekonomisk eller annan utsatthet. .
United Sisters: Arbetar självstärkande med unga
tjejer i åldern 12–20 år genom att erbjuda gruppverksamheter och individuell coachning.
Brobyggarna: Gruppverksamhet för unga killar i
åldrarna 14–16 år.
De glömda barnen: Stöd till ungdomar som växer
upp i dysfunktionella familjer, främst missbruk..
Jobbcoaching: Personligt stöd till nya arbetslösa
och korttidsarbetslösa ungdomar.
Fryshusets Nätvandrare: Är aktiva på communities, chattprogram, sociala datorspel och onlinemiljöer där ungdomar ﬁnns. Syftet är att erbjuda
barn och ungdomar vuxenkontakt och stöd.
En kontaktperson i alla 290 kommuner.
Emerichfonden – Fonden mot våld för medmänsklighet: Syfte är att stödja insatser av och för
skolungdomar arbetar för att förhindra våld och öka
förståelse mellan människor med olika bakgrund.
Fryskyrkan: Består av präster och diakoner som
arbetar med stödsamtal, konﬁrmationsgrupper,
pilgrimsresor med mera. Nu även en anställd imam.
Chaplin: Arbetar för vuxna barn till missbrukare.
Mission Possible: Är en försöksverksamhet för
mellanstadiebarn med särskilda behov av stöd.
Rotary och Fryshuset Rotary: Medverkar i olika
Fryshusverksamheter.
Sjöliv: Syftar till att ge ungdomar som saknar tillgång till sjö- och friluftsliv möjligheter att komma
ut på sjön och se skärgården.

ÖVRIGT
Fryshuset i Almedalen: Medverkan i politikerveckan i Almedalen.
Fryshusets Kök: Lunchrestaurang och ﬁk som
även bedriver catering och konferenser.
Julmarknad: Varje år genomför Fryshuset en julmarknad på Sergels torg, med plats för cirka 75
marknadsplatser.
Kärsögården: Aktivitetscenter på Kärsön och
består av 70 000 kvm grönområden och drivs av
KFUM Söder och Bromma.
Klassmorfar: Över 500 pensionärer som hjälper
till som vuxenstöd runt om i svenska skolor
(www.klassmorfar.se) och Nattvandrarna i Sverige
med sina gula jackor (www.nattvandring.se) ﬁnns
också på Fryshuset.
Musik, konserter och evenemang:
Arenan: Fryshusets basketplan är också husets
största scen, med en kapacitet på 500–3 500 personer.
Klubben: Mer okända grupper och artister spelar
på den mindre scenen, Klubben. Konsertbokningarna sköts av Live nation och AEG.

