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Gunilla Löfmans bok ...att se... är en gripande berättelse om när livet förändras, 
men det är också en bok om hopp  

Det är den 16:e december 1994, en vanlig dag i Gunilla Löfmans liv. Hon driver en framgångsrik 
bokföringsbyrå i Nagu. Hon ska läsa en bokföringsrapport och inser att hon har svårt att se. 
Någonting är på tok. Kalla kårar går längs med hennes rygg.     

Det är början på Gunilla Löfmans kamp för att behålla synen, en kamp som hon förlorar. 
Synskadan har dock inte hindrat Gunilla Löfman från att uppleva nya saker, resa och knyta 
kontakter runtom i världen.    

Efter att hon tvingades lämna bokföringsbyrån har hon aktivt arbetat för att förbättra synskadades 
livsvillkor, både nationellt och internationellt. Hon är ordförande för Förbundet Finlands Svenska 
Synskadade r.f.   

I boken ...att se... ställer hon frågan: "Varför behövs överhuvudtaget projekt för att få världens 
makthavare att få upp ögonen och för att få dem att se det självklara?   

Visst är det fullständigt självklart att alla människor har rätt att ta del av litteratur, tidningar och 
annan information. Alla människor, det betyder även synskadade personer!  

...att se... har ett budskap utöver det vanliga vad gäller verkligheten för synskadade och deras 
anhöriga speciellt därför att boken på ett fördjupande mjukt och samtidigt humoristiskt sätt 
åskådliggör en verklighet som är främmande för många.   

...att se... är skriven med alla sinnen, suveränt formulerad med målande beskrivningar och 
personliga uttryck.  

...att se... är en dagbok med berättelser och funderingar som Löfman skriver medan hon är på väg. 
Med i bagaget har hon rädslan, modet, ilskan, sorgen, smärtan, glädjen och lyckan samt alltid en 
följeslagare som hon inte kan lämna hemma - den grava synnedsättningen. Den ställer till med 
kvistiga situationer.   

Samtidigt låter Löfman synskadan skapa möjligheter. Den för henne med buss till Warszawa och 
till en intressant konferens i Bangkok. En dag skriver Moussa till henne: "Vi har inga talböcker i 



Senegal". Den situationen upplever Gunilla Löfman att hon måste ta itu med. I stället för att 
reparera köket reser hon söderut. Med dålig syn och utan språkkunskaper planterar hon sig i Yoff 
Village, en förort till Dakar.   

I ...att se... tar Gunilla Löfman läsaren med på sina upplevelser och äventyr. För det mesta blir det 
två resor på en och samma gång, en inre och en yttre till priset av en.   

  

...att se... utkommer i två format, i skrift och ljud !  

  

  

Boken är utgiven av Labyrinth Books Ab  

  

För mera information, vänligen kontakta:  

  

Författaren:  

Gunilla Löfman: +358 40 095 0446 gunilla@lofman.fi  

  

Labyrinth Books:  

Allan Blom: +358 50 526 3122  
info@labyrinthbooks.fi  
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