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Webbradio på jakt efter världsförbättrare
Spökgarnsfiskare, vårdhundsförare och ekologiska bönder. Alla är de hjältar, menar Karin och
Anna Bengtsson, som nu ger sig ut på jakt efter Sveriges världsförbättrare. Men inte på vilken
jakt som helst, utan på en 1300 kilometer lång cykelresa från Ystad till Umeå. Med start i juni
följer du dem i webbradion Hjältarna.
- Det började med dödsångest. Livet är för kort för att sitta inomhus om somrarna och det är för mycket
som går åt skogen i vår värld just nu. Därför ville vi ge oss ut i vårt fantastiska land och berätta om alla
människor som försöker göra den bättre, berättar Anna Bengtsson som, tillsammans sin syster Karin
Bengtsson, står bakom webbradion Hjältarna.
I Hjältarna följer du systrarna Bengtssons cykelresa från Ystad till Umeå, en resa på jakt efter Sveriges
världsförbättare. I de första programmen cyklar de genom Skåne och besöker bland annat en
spökgarnsfiskare, en by där invånarna gått samman för att välkomna flyktingar på bästa vis och en
ekologisk gård där framtidens livsstilar testas. Dessutom kommer de att träffa hundar som övar på att
hjälpa människor att må bättre.
Efter Skåne bär det av längs Sveriges ostkust, med en avstickare till Öland och Gotland, och sedan
vidare upp mot Umeå. Totalt kommer de att trampa mer än 1300 kilometer.
- Planen är att cykla genom mossiga skogar, på knarriga grusvägar, förbi milsvida sandstränder och
över mjuk asfalt. För att hinna med allt kommer vi att cykla elcykel. Det går snabbare i
uppförsbackarna och vi får mer tid över till att intervjua hjältar och upptäcka alla fantastiska
smultronställen i Sommarsverige. Planen är också att bo på Svenska Turistföreningens vandrarhem
och tälta ibland, säger Karin.
Systrarna Anna och Karin Bengtsson är uppvuxna i Lund, men bor idag i Stockholm. Anna, 28, är
miljöingenjör och kommunikatör och Karin, 23, är journalist och radioproducent. Idén att göra en
webbradio om hjältar föddes en ruggig kväll i vintras.
- Ibland känns det som att det vilar ett mörkt moln över världen. Vi är många som känner att något
måste förändras, men som knappt vet var vi ska börja. Och samtidigt finns det massor av människor
som redan är igång med att skapa en bättre värld, säger Anna.
Det första avsnittet av webbradion Hjältarna finns på hjältarna.se och på iTunes från och med den 17
juni. Sedan publiceras två avsnitt i veckan, på tisdagar och fredagar, ända fram till i början av augusti.
För mer information
Karin Bengtsson, 073-925 63 36, karinbengan@gmail.com
Anna Bengtsson, 073-954 57 42, annadetejag@gmail.com
Ytterligare information finns på http://www.hjältarna.se/.
Bilder hittas bäst på http://www.hjältarna.se/press/.

