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Drömmen blev sann

Mod och inspiration
till nya entreprenörer

FINSPÅNG

FINSPÅNG

Den ena drömde om
att bli make up-artist. Den andra om
att fotografera. Nu
satsar de på sina viljor och jobbar också
tillsammans.

Mod och självförtroende
är viktigt för nyföretagare. Europas bästa unga
entreprenör, Therese
Albrechtsson, peppade
Finspångsborna under
Nyföretagarveckan.

Det ringer på dörren
hemma hos Ester Berggren och tillsammans med
Emma Larsson välkomnar
de Hanna Persson. Hon
är dagens modell och ska
snart få en djärv och färgstark make-up av Ester.
Sedan ska Emma ta bilder
av Hanna som kommer att
bli modell för ett sminkföretags produkter. Det är så
de jobbar tillsammans.
– Det är roligt att bli riktigt sminkad, jag är inte så
bra på det själv, säger Hanna som inte har något emot
en riktigt tuff sminkning.
Som en verktygslåda
Nu sitter hon beredd i
Esters kök medan hon
plockar fram sminket hon
tänker använda ur makeup-väskan, som liknar en
rejäl verktygslåda.
– Jag har alltid velat bli
make-up-artist, ända sedan jag ﬁck höra att det
fanns ett sådant yrke, säger
Ester.
Hon kollar in olika
sminkbloggar, produkter
och vill gärna testa allt nytt
hon hör talas om. Det mesta ﬁnns i USA och det är
inte alltid lätt att få tag på.
Allt från vardags-make up
till maskeradsminkningar
och läskiga sår.
– Min sambo blir trött på
mig när vi ser på ﬁlm och

Emma Larsson, fotograf och Ester Berggren, make up-artist, har startat egna företag
och tror på idén att även jobba tillsammans. Hanna Persson ställer upp som modell
och blir sminkad och sedan fotograferad för det sminkföretag Ester gör jobb åt.
FOTO: ANN-CHARLOTTE HANSSON

jag tittar på hur de har gjort
såren och specialeffekterna, säger Ester, som mer
än gärna skulle arbeta med
smink i ﬁlmbranschen.
Hon berättar att hon ändå började läsa till förskollärare på universitetet för
att ha en riktig utbildning.
Men efter ett år beslöt hon
sig för att avbryta studierna. Det var helt enkelt fel
grej för henne. I stället bestämde hon sig för att satsa
på det hon verkligen ville.
Make up-artist.
För ett par månader sedan blev hon bekant med
Emma som i höstas tog ett
liknande beslut efter att ha
jobbat inom vård och omsorg och tagit hand om sina
barn. Emma vill jobba som
fotograf. Även hon är helt
självlärd.

– Först måste man lära
sig kameran. Sedan har jag
bara lekt med den. Lekt och
släppt loss. Lärt mig genom
att misslyckas, beskriver
Emma som nu fotograferat
i ett par år och har kameran
med sig överallt.
Började med familjen
Hon började med att ta
porträtt på familj och vänner och genom deras vänner har det bara blivit ﬂer
att ta bilder av. Barn- och
bröllopsfotograf är det
hon oftast anlitas som.
Emma lägger ut bilder på
sin hemsida, sin blogg och
tycker att det är alla möten
med olika människor som
är så fantastiskt roligt.
Både Emma och Ester
har startat sina egna företag och även om de än så

länge inte kan leva av det,
ser de en gemensam marknad tillsammans. Att jobba
med till exempel möhippor
och tjejkvällar.
– När man ska bli fotograferad är det roligt att få
känna sig ﬁn. Då mår man
bra, vågar blomma ut och
bli personlig, säger de.
ANN-CHARLOTTE HANSSON
011-200 170
ac.hansson@nt.se

– Jag vet att det låter lätt
när jag berättar om hur jag
gjorde, men jag har jobbat
hårt. I början var det inte
direkt någon som sade att
de trodde på mig, säger
Therese Albrechtsson, 24
år, till en stor publik som
samlats i Kulturens Hus
på onsdagen.
Bara 19 år gammal startade hon sitt företag som
sålde självförsvarssprayen med rödfärg. Det gick
med vinst efter ett halvår
och senare utökade hon
sitt företagande med föreläsningar, utbildningar,
kläder-, skor- och smyckesdesign och interaktiva
whiteboardtavlor.
I dag reser hon i hela
Europa och inspirerar ﬂer
entreprenörer om hur de
kan lyckas genom att tro
på sig själva till hundra
procent.
Therese framgångssaga
började med att hon ville
fortsätta med sitt projektarbete som hon startat
med Ung Företagsamhet,
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sista året på gymnasiet.
Hon gav sig inte trots andras misstro.
– Man kan inte kunna
allt. Ta hjälp, uppmanade
hon de blivande entreprenörer som satt i publiken.
Emelie Öhr, Cecilia Jägerhed och Johanna Källgren var där och lät sig inspireras.
De går nu andra året på
ekonomiprogrammet på
Bergska skolan och ska i
höst sätta igång med sina
egna entreprenörsprojekt
inom Ung Företagsamhet-konceptet.
Jätteintressant, inspirerande och roligt, tyckte
de.
– Man vill börja med
projektet nu på en gång,
inte vänta till i höst, säger
Emelie Öhr.
Johanna
Källgren
deltar i Nyföretagarcentrums satsning på att sjösätta ett eget projekt som
sommarjobb.
– Nu blir man ännu mer
peppad att fortsätta med
det, säger hon.
Nyföretagarveckan arrangerades av Nyföretagarcentrum i samarbete
med bland annat Almi,
Vuxenutbildningscentrum och Finspångs Samordningsförbund.

Öppettider:
Mån-Fre kl. 9.00-19.00
Lör- Sönd kl. 10.00-15.00
Klintorp, Sonstorp
Tel: 070-366 95 80, 070-266 74 32

20.30 Valborgsmässoﬁrande
på Bönnergården.

Söndag 2 maj
10.00 Gudstjänst, nattvard
Pantzar, S. Holmström
18.00 Konsert med
Östgöta Brass

Torsdag 6 maj
14.00 RPG:s dagträff
Åhlén och Holm i Insjön
Gunilla Eklöv på
Bönnergården.
20.30 Mässa mitt i veckan.
www.ﬁnspong.missionskyrkan.se

Finns i svart eller vitt.
Finspång: Kalkugnsvägen 1
070-755 63 43
Fred Valborgsmässoafton 11–18,
Lörd 1 Maj 12–16

Östgötaodlade Pelargoner!
Extraöppet 1 Maj 12-16.
Pris gäller fred-lörd.

Postadress: 612 93 Finspång Tel 0122-236 58

FISKETÄVLING
VID BRUKSPARKEN
1/5 kl 10.00–12.00

29:-

Juniortävling i mete
Upp till 15 år
Anmälan vid start
• Priser till alla deltagare
• Vi bjuder på korv & dricka
Försäljning av ﬁskegrejer, mask m m
Arr: Finspångs Centrumförening
i samarbete med Leffes cykel & motor

Edqvists - Finspång, Bergslagsvägen 8, 0122-102 05
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