
16 TORSDAG 3 MARS 2016

NYHETER

Hon föddes i Sverige, men kände 
sig inte svensk. Som yngst av fyra 
systrar växte Hülya Basaran upp 
på Kronogården, i ett segregerat 
Trollhättan. 

Uppväxten präglades av tanken 
på att familjen snart skulle flytta 
tillbaka till hemlandet Turkiet. 
Vägen in i det svenska samhället 
kändes lång och onödig. 

– Jag var väldigt omotiverad som 
ung och saknade förebilder. Trots 
att jag var duktig i skolan skolkade 
jag ofta genom att stanna hemma, 
säger Hülya Basaran.

NÄR FÖRÄLDRARNA KOM till Sverige 
för att arbeta i slutet på 60-talet var 
tanken till en början att de bara 
skulle stanna i några år. Men åren 

gick och familjen blev kvar. 
Med tiden kom Hülya Basaran att 

integreras i samhället allt mer, men 
motivationen till att studera fanns 
inte. Hon hoppade av gymnasiet 
och startade i stället så småningom 
en klädbutik.

– Genom att driva eget företag 
har jag lärt mig att bli mer effektiv 
och lösningsfokuserad. Det har jag 

haft nytta av senare i livet.
Under tiden som butiksägare 

började Hülya Basaran fundera på 
framtiden. Hon hade hunnit gifta 
sig och skaffa barn, men saknade 
fortfarande en utbildning.

– Min man som också har sina 
rötter i Turkiet, men som inte är 
uppvuxen här, såg möjligheter i 
Sverige som jag tidigare inte sett. 
Han gav mig ett annat perspektiv 
på saker och fick mig att våga. 

EFTER FEM OCH ett halvt år som 
butiksägare började Hülya Basa-
ran studera på lärarprogrammet. 
Under utbildningens gång läste 
hon till en kurs i svenska som an-
draspråk och vid studiernas slut 

Hon lär ut med hjälp 
av digitala verktyg
TROLLHÄTTAN: HÜLYA BASARAN INSPIRERAR TILL LÄRANDE MED NY TEKNIK

Som ung var hon ofta omotiverad i skolan. I dag arbetar 
Hülya Basaran med nyanlända elevers språkutveckling 
 genom digitala resurser och är aktuell med en bok i ämnet.

NYSKAPANDE. Hülya Basaran arbetar som förstelärare på mottagningsenheten Välkomsten i Trollhättan. Hon har flera års erfarenhet av undervisning med 
med boken Nyanlända elever i mitt klassrum. 

Bedros kan 
bli Årets 
bagare
TROLLHÄT TAN

Bagare Bedros Kabranian från 
Trollhättan har chans att bli 
svensk mästare i vår. Han är 
en av sex bagare som blivit 
utsedda till finalister i Årets 
bagare 2016.

Det råder inget tvivel om vad 
Bedros Kabranian, som kommer 
från Trollhättan men numera bor 
i Stockholm och jobbar på Magnus 
Johanssons bageri och konditori, 
brinner för. Han pratar passionerat 
om sitt yrke som bagare och är rik-
tigt stolt över att ha blivit uttagen 
till SM-tävlingen.

– Det här är viktigt för mig, jag 
kommer att lägga ned all vaken tid 
på att träna och planera fram till 
tävlingen. Man får gå in i någon 
form av bubbla och stanna kvar 
efter jobbet och öva, öva och öva, 
säger han. 

Tävlingen avgörs 19-21 april i 
Nordstan i Göteborg och Bedros 
tävlar den sista dagen. Han och 
de fem övriga bagarna kommer 
att ställas inför sju olika moment 
(bland annat kuvertbröd, croissan-
ter, pain au chocolat och matbröd) 
och ska på sex timmar skapa totalt 
150 olika verk. De kommer sedan 
att bedömas av en jury som avgör 
vem som kammar hem vinsten. 

BEDROS KABRANIAN LYFTER fram 
kavlade degar som en av hans spe-
cialiteter. Tiden och temperaturen 
blir de stora utmaningarna för 
 honom i tävlingen. 

– De kommer jag att känna störst 
stress över. Jag har inte koll på tem-
peraturen i Nordstan och jag kan 
inte veta vad för väder det är den 
dagen, det är saker som gör att bröd 
kan bete sig olika. Det låter som en 
klyscha att man lär sig något nytt 
varje dag, men det är det som är det 
roliga med yrket. 

NÄR VÄL DEN 21 april är här hoppas 
han att många gamla vänner från 
Trollhättan dyker upp i publiken, 
även om han nog inte kommer att 
märka av den. 

– Det hade varit jättekul. Men 
jag kan ärligt säga att jag inte ser 
publiken. Man är så fokuserad på 
det man ska göra att man nästan får 
tunnelseende, säger han. 

Om Bedros Kabranian vinner 
 eller inte återstår att se, men redan 
nu är meritlistan lång: Han vann 
guld i senaste nordiska mästerska-
pen (i lag med Kim Lund och Tomas 
Helgesson), tog guld i kocklags-VM 
(och är därmed regerande mästare 
fram till 2018) och är med i Svenska 
bagarlandslaget. 
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Bedros Kabranian. 


