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1471 
blir Sixtus IV påve, det var han 
som senare lät bygga det sixtin-
ska kapellet i Rom.

1936 
blir Jesse Owens den förste 
amerikan att vinna fyra guld-
medaljer i ett OS, när han är 
med om att vinna stafetten på 
4 x 100 meter i Berlin. De tre 
andra medaljerna har Owens 
tagit på 100 meter, 200 meter 
och i längdhoppet.

1941 
blir den märklige engelske 
stridsflygaren Douglas Bader, 

som har två 
benproteser 
men ändå är 
ett av RAF:s 
främsta fly-
garess, ned-
skjuten över 
Frankrike 
(han klarar 

sig, men blir tillfångatagen av 
tyskarna). Bader visar kyla när 
han upptäcker att en av ben-
proteserna fastnat i planet och 
därför måste klättra tillbaka in 
i cockpiten och montera av pro-
tesen, innan han kan lämna det 
störtande planet.

1978 
uppträder blues-
legendaren Muddy 
Waters på en Vita 
Huset picknick för 

president Jimmy Carter.

1985 
dör truba-
duren Fred 
Åkerström, 
känd bland 
annat för 
sina mycket 
personliga 
Bellman-tolk-
ningar. Hans 
dotter Cajsa-
Stina Åker-
ström är i dag 
snart på väg 
att bli lika känd som sin far.

2007 
möts politiker och klanledare 
från Afghanistan och Pakistan  
i Kabul. Syftet med jirgan, råds-
församlingen, är att komma 
fram till hur man ska kunna 
knäcka talibanerna och terror-
nätverket al-Qa’ida.

Dagens namn
Roland är ett tyskt namn som 
härstammar från det forntyska 
Hrodland som är sammansatt 
av ord som betyder ära och 
land. Namnet dök upp i Sverige 
på 1300-talet och blev vanligt 
på 1900-talet. Cirka 52 400 
namnbärare, varav 12 500 har 
det som tilltalsnamn.

Ralph ångrar inte livet på havet
Livet på havet har gett Ralph 
Englund minnen och vänner för 
livet. Men oj vad han har spytt. 
– Det är hemskt att vara sjö-
sjuk. Man kan bli tokig av det. 
Nästan så man hoppar i sjön. 
Men det går över, säger han.

Bara de nya vita mångmiljon husen 
ligger närmare vattnet än vad 
Ralph och Inez Englunds villa gör. 
Från balkongen på andra våningen 
syns Kattegatt, Göteborgs hamnin-
lopp och Stenabåtarna.

– Vi kan väl inte ha det bättre? Jag 
lägger till med min båt där borta, 
säger Ralph och pekar mot den lilla 
hamnen nästan vid brofästet. 

Han pratar ömål, den lokala dia-
lekten i norra skärgården. Boksta-
ven t uttalas som d. I stället för sjön 
säger han skön med hårt k och här 
heter det inte fiskmås utan gale. 

Ralph och Inez har bott här till-
sammans i 50 år. De träffades 1958 

på ångbåten mellan Klåvahamnen 
på Hönö och Fotö. Med tiden vann 
han hennes kärlek. De gifte sig 1960 
och flyttade in i sitt nybyggda hus 
fyra år senare. 

– Han var så påflugen, säger Inez. 
Det skilde sju år mellan oss. Jag 

tyckte han var hemsk. Han tjoade 
och hade sig jämt, ha ha. Men det 
blev bra till slut.

RaLph vaLDE boRt pappans yrke 
som plåtslagare och jobbade som 
fiskare i 30 år.

– Jag älskar havet. Det är så fritt 
och härligt. Men sjösjuk har jag va-
rit. Många gånger har jag tänkt her-
regud, vad håller jag på med? Och 
sedan när jag har kommit hem så 
var det glömt. 

Han har många minnen från fis-

kebåtarna. Men ett av de roligaste 
kommer från tiden som privatfis-
kare på den lilla träbåten som vilar 
i Fotös hamn. Ett inramat foto på 
väggen är bevis på det häftiga mö-
tet. Ralphs berättelse är ett annat.

– Det var på 80-talet någon gång. 

I GP stod det efteråt att: En göte-
borgsk skeppare räds inte världens 
största hangarfartyg. Det var brit-
tiskt och det största hangarfarty-
get som var med under Falklands-
kriget. Det skulle ta sig förbi här 
utanför, men jag låg och fiskade 
och hade lagt garn tvärsöver rän-
nan. Fartyget bara vrålade på mig: 
Öhhhhh! Och jag backade så fort 
jag bara kunde. Garnen var fulla 
med rödspätta och jag tänkte att 
jag släpper bara inte garnen. Jag 
blev rädd, för han var så nära. Kap-
tenen knäppte näven åt mig. Till 
slut släppte jag förbi honom.

NäR fiskEt bLEv sämre under 
1970-talet fick Ralph jobb som 
färjeförare, eller färjegobbe som 
öborna säger. Vajerfärjan mellan 
Hönö och Fotö hade plats för åtta 
bilar och gick på tidtabell, varje 
halvtimme. Efter midnatt fick re-
senärerna ringa om de ville komma 
över. Båtturen tog tre minuter.

– Jag trivdes där. Jag gillade att 
skôja och tjôta med folk. Jag kände 
varenda kotte ett tag och alla kände 
mig. Det kostade 15 kronor att åka 

Bild: JakOB LuNdBERG

i skuggaN av bRoN. I dag tycker Ralph ENglund att byggandet av Fotöbron var det bästa som kunde hända. ”Här är över 600 personer på ön nu, det var bara 300         då”, förklarar han. 

Ralph Englund
Ålder: 80 år. Född 13 augusti 1932 
på Hönö
gör: Pensionär
bor: Villa på Fotö
familj: Frun Inez, två barn, fyra 
barnbarn och tre barnbarnsbarn

”Många gånger har 
jag tänkt herregud, 
vad håller jag på 
med?”

a r t i k e l s e r i e ,  D e l  1  av  10

• Från ö till ö
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Minnesord

ÅKE FORSMAN
Mångårige 
läraren på Bill-
strömska folk-
högskolan Åke 
Forsman på Tyft 
har avlidit i en 
ålder av 91 år. Ett 
långt och rikt liv 
hade gjort honom 
till en välkänd 
person främst på 
Tjörn. Närmast 
sörjande är sö-
nerna Gunnar 
och Björn med 
familjer.

Det var på hösten 1989, som jag första 
gången träffade Åke Forsman. Jag hade då 
under några månader haft tanken att något 
borde göras för att erinra om och hedra den 
store konstnären Karl Nordström. Vid ett 
möte med en grupp konstintresserade den 
28 januari 1990 – Karls namnsdag – bildades 
Föreningen Karl Nordström och föreningen 
fick sin första styrelse. Åke valdes till sekre-
terare och själv blev jag ordförande. Därmed 
inleddes ett för mig inspirerande samarbete 
med Åke, som hade stora kunskaper om Karl 
Nordström och som visste hur man startar 
en ny förening på Tjörn.

Att Åke visste så mycket om Nordström 
har den enkla förklaringen att han under 
sin tidiga lärargärning var ledamot i den 
kommitté som ordnade den stora jubileums-
utställningen på folkhögskolan 1955, för att 
högtidlighålla Nordströms 100-årsdag.  
Säkert lyssnade Åke då med intresse på 
professor Sixten Strömbom, som var den 
självklare kännaren av Nordström och den-
nes verk och hans avgörande betydelse för 
bildkonsten i Sverige. Det var förresten i 
samband med utställningen, som Carl Eldhs 
Nordström-byst kom till folkhögskolans 
trädgård.

Att sAmArbetA med Åke var ett stort pri-
vilegium. Det var goda 90-talsår och fören-
ingens medlemsantal ökade i rask takt och 
i hög grad tack vare Åkes stora kontaktnät 
på Tjörn. Vi ordnade vandringar i Karl 
Nordströms motivområden på Tjörn och 
på Härön. En vacker sommareftermiddag 
besteg en stor grupp medlemmar under 
Åkes ledning Hartippen – Åke bodde själv 
vid bergets fot och han visste vägen upp till 
toppen.

Åkes 90-tal med Nordström-föreningen 
innebar studieresor, som många av delta-
garna fortfarande med glädje talar om.  
Vi besökte konstmuseer i Stockholm, Norr-
köping, Sala, Mora, Arvika och Oslo för att 
beundra Nordströms och andras verk. Och 
vi for till Frankrike för att uppleva de orter 
som hade haft så stor betydelse för Karl 
Nordströms måleri; Grez-sur-Loing vid 
Fontainebleau-skogen och Provins på Brie-
slätten.

Åke vAr visserligen pensionär på 90-talet 
men han hade goda relationer till sin gamla 
skola. Det var självklart för honom att ordna 
Nordström-föreningens första årsmöte på 
folkhögskolan och därmed inleddes en tra-
dition. Mötena äger fortfarande rum på Bill-
strömska folkhögskolan och avslutas med en 
kaffestund i skolans matsal och i anslutning 
till Karl Nordströms mästerliga målning 
Kålhuvudet.

Av åldersskäl lämnade Åke Forsman sitt 
uppdrag som sekreterare i Föreningen Karl 
Nordström i slutet på 90-talet. Vi är många, 
som med tacksamhet minns hans stora kun-
nande, hans lågmälda omtänksamhet och 
ständiga vänlighet.

 Alf Elmberg, författare till boken  
 Karl Nordström, konstnär och banbrytare

Ralph ångrar inte livet på havet
Bild: JakOB LuNdBERG

i skuggAn Av bron. I dag tycker Ralph ENglund att byggandet av Fotöbron var det bästa som kunde hända. ”Här är över 600 personer på ön nu, det var bara 300         då”, förklarar han. 

med bil på färjan. Det blev dyrt för 
vissa. Ibland släppte jag på folk gra-
tis, bara för att vara snäll. 

Han minns speciellt en gång när 
det inte gick som han hade hoppats.

– Hela Hälsös fotbollslag kom 
ombord, de skulle sparka boll mot 
Fotö. Jag tyckte inte att jag skulle 
ta betalt för dem när det var match 
och så. Men inte visste jag att det 
satt en man från kommunen bland 
dem. Jag blev inkallad till che-
fen och fick frågan ”har Englund 
släppt förbi ett helt fotbollslag?” 
Ja, svarade jag. Att jag var ärlig 
var bra, tyckte chefen. Men jag ser 
rött varje gång jag träffar den där  
kommungubben.

1993 var Fotöbron klar och Ralph 
fortsatte fram till sin pension med 
att arbeta på Buröfärjan mellan 
skärgårdens fyra nordligaste öar.

– Jag skrattade bara när jag hörde 
det första gången, att de skulle byg-

ga en bro mellan Hönö och Fotö. 
Det går ju bara inte, tänkte jag. Jag 
var 62 år då och hade tre år kvar till 
pensionen. Det tog ett och ett halvt 
år, sedan var bron färdig, säger han 
och fortsätter:

– Jag älskade min färja. Jag triv-
des där. Det var underbart. Jag var 
riktigt ledsen när de bestämde att 
bron skulle byggas. Men nu har jag 
ändrat mig. Det är det bästa som 
kunde hända. Här är över 600 per-
soner på ön nu, det var bara 300 då. 
Skolan lever kvar, här är mängder 
av barn nu och det är fint.

vArdAgen som pensionär pas-
sar Ralph när han nu har lagt allt 
båtliv åt sidan. I stället är det barn, 
barnbarn och barnbarnsbarn som 
upptar den mesta av tiden. En gång 
om året åker familjen dessutom till 
Teneriffa.

– Det är väl bra och så, men då 
längtar jag mest hem till Fotö.

Marcus OlssOn
031-62 40 00 namn@gp.se

läs i morgon: Britt-Marie på Öckerö 
bakar sitt bröd i vedeldad ugn.

”Jag var riktigt 
ledsen när de 
bestämde att bron 
skulle byggas. Men 
nu har jag ändrat 
mig.”

Värd  
att fira
Fått drömjob-
bet? Äntligen 
tagit körkort?  
Seglat jorden 
runt? Säkert 
känner du 
någon som är 
värd att upp-
märksamma 
med ett por-
trätt i GP. Skriv 
och tipsa oss.

De finns mitt 
ibland oss – 
människorna 
som bär på en 
historia värd 
att berätta. 
Säkert känner 
du någon med 
ett spännande 
levnadsöde. 
Skriv och tipsa 
oss.

Ett livs 
historia

Regler för 
minnesord
Vi vill veta 
den avlidnes 
ålder, hemort 
och närmast 
anhöriga samt 
skribentens 
kontakt-
uppgifter.
Texten bör 
vara högst 
2 500 tecken 
inklusive mel-
lanslag. Vi 
förbehåller 
oss rätten att 
korta och redi-
gera den.
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Hembakat. Det är den öppna elden som är hela grejen med bagebrö, förklarar Britt-Marie Alexandersson. Det ger en unik smak. 

Hon har bakat sitt bagebrö i 55 
år. Nu för britt-marie alexan-
dersson traditionen vidare till 
barn och barnbarn. 
– Det är mysigt att kunna baka 
sitt eget bröd, säger hon.

Det är varmt i Britt-Maries källare 
på Öckerö. Det smäller lite från 
björkveden i den öppna ugnen. Och 
det doftar nybakat bröd. 

– När vi flyttade hit läckte skor-
stenen som ett såll. Vi plockade ner 
den nästan hela vägen och byggde 
upp den igen. Det är den öppna el-
den som är hela grejen med bage-
brö. Det ger en unik smak och arom. 

Här i Öckerö kommun heter det 
just bagebrö, det vedugnsbakade 
vita brödet. Britt-Marie är för-
modligen den mest kända bage-

bröbakerskan på de tio öarna. Inte 
konstigt alls. För hon har bakat det 
i nästan hela sitt liv.

– När jag slutaDe sjuaN började 
jag på Åkes bageri på Hönö. Sen 
gifte jag mig när jag var 19 år. Det 
var 55 år sedan och då började jag 
baka mitt eget bröd, alltså bagebrö. 
Mina barn kallade det mammabröd 
och mina barnbarn säger farmors-
bröd eller mormorsbröd, berättar 
hon och fortsätter:

– Det är min mammas recept. Sen 
har jag hållit på med att förändra 
och förbättra. Och jag har kommit 
på olika sätt att göra på. Sen hör jag 
ju vad folk säger om det. De säger 
att Britt-Maries bröd är riktigt gott. 
Jag känner mig lite stolt.

Hon har varit hemmafru, haft 
tygaffär och drivit kafé. Men Britt-
Marie har hela tiden bakat och syss-
lat med annat handarbete. I rum-
met intill vedugnen står exempel-
vis en vävstol som fyller stora delar 
av det lilla utrymmet.

Hon har mest bakat till familj och 
vänner, oftast för fest men också till 
vardag.

Den där Hönökakan som finns att 
köpa i nästan alla livsmedelsbuti-

ker i Sverige har hon förresten svårt 
att jämföra med bagebrödet. 

– Det enda som är gemensamt är 

att de har samma form. Förr när de 
gjorde Hönökakan på Hönö så el-
dade de med ved. Då var den bättre. 
Men min är den äkta Hönökakan, 
bakad av en äkta Hönötjej – som 
bor på Öckerö, ha ha.

bagebrö serveras bäst nybakat 
med smör och ost. 

– Något annat ska det absolut 
inte vara. Och du, när du tar första 
bettet på smörgåsen... Oj, det är så 
gott. Jag äter det inte direkt varje 
dag. Ibland dröjer det länge mellan 
gångerna. Jag tog en bit härom- 
dagen, och vad gott det smakade! 
Det är nästan så man glömmer hur 
gott det är ibland.  

britt-marie alexandersson
Ålder: 74 år. Född på Hönö
bor: Villa på Öckerö
gör: Pensionär
Familj: Maken Wilhelm, tre barn, sju 
barnbarn och två barnbarnsbarn

”Jag håller igång, 
och baket gör sitt 
till. Jag har inte ont i 
axlarna eller någon 
annanstans.”

10 AUGUSTI

År 70 
förstörs Jerusalem av den ro-
merske generalen, sedermera 
kejsaren, Titus. I och med den-
na händelse börjar den judiska 
diasporan.

1869 
tar O B Brown från Malden i 
Massachusetts patent på film-
projektorn. Tyvärr existerar 
ännu inga filmer.

1970 
inleds rättegången mot Jim 
Morrison i The Doors i Flo-
rida. Han är anklagad för att 
ha blottat sig vid en konsert i 
delstaten mars 1969. Morrison 
blir aldrig fälld, men The Doors 
slutar turnera.

1978
upplever SJ en av sina svartas-
te dagar. 14 människor omkom-
mer i två järnvägsolyckor, en 
utanför Östersund 
och en norr 
om Eslöv. Den 
mänskliga 
faktorn ligger 
bakom olyck-
orna.

1985
slår Uno Lindström världsre-
kord när han lyckas jonglera 
med en fotboll nästan 22 kilo-
meter.

1990
manar Iraks 
president 
Saddam Hus-
sein muslimer 
över hela 
världen till 
heligt krig 
mot den 
amerikanska 

interventionen i Persiska viken 
efter den irakiska annektering-
en av Kuwait.

2008 
vinner Bolivias president Evo 
Morales, landets första tillhö-
rande ursprungsbefolkningen, 
en folkomröstning och kan sitta 
kvar. 

ett litet bak
2 kilo mjöl, 4 hekto socker, 300 
gram margarin, 2 paket jäst, 1 mat-
sked salt och vatten (efter känsla) 
blandas. Sedan jäser man innan det 
kavlas ut till kakor. Till sist jäser 
man igen och bakar i ugnen.

A r T I k e l S e r I e ,  d e l  2  Av  10

•Från ö till ö
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Bagebrö kräver   god tajming

dAGenS nAmn
lars är ett av de vanligaste 
svenska namnen. Namnet är en 
svensk kortform av det latinska 
namnet Laurentius som bety-
der den lagerkrönte. Antalet 
namnbärare är runt 244 600, 
omkring 117 400 har det som 
tilltalsnamn.
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Hembakat. Det är den öppna elden som är hela grejen med bagebrö, förklarar Britt-Marie Alexandersson. Det ger en unik smak. 

Hon joggar mellan degarna i 
bakrummet, fram och tillbaka till 
vedugnen. Det går snabbt – både 
stegen och gräddningen. Det är 
mer än 300 grader i ugnen och allt 
handlar om tajming. 

britt-marie tar sin bakspade och 
gör några snabba knyck för att vän-
da kakan och fördela värmen över 
brödet. Det tar några sekunder, se-
dan är brödet färdigt.

– Jag håller igång, och baket gör 
sitt till. Jag har inte ont i axlarna 
eller någon annanstans. Det är jag 
jätteglad för. Och jag klyver veden 
själv!

Hon bakar inte lika ofta som förr, 
men tycker fortfarande att det är 
bland det roligaste som finns.

– Hantverket är viktigt för mig. 
Det blir inte av varje dag, men nå-
gon gång i månaden. Det blir som 
mest kring jul. Det är rogivande att 
hålla på. Jag tror aldrig att jag kom-
mer tröttna på det. Ibland kan jag 
lägga mig tidigare på kvällen för att 

jag ska upp morgonen därefter och 
baka. Jag tycker att det är så skoj.

Hon har redan fört traditionen 
vidare till barn och barnbarn – och 
har dessutom hållit kurser för an-
dra som vill lära sig.

– Min dotter Marie och jag ba-
kar tillsammans en hel del. Hon 
är jätteduktig – men jag har 30 års 
försprång. Barnbarnen är med och 
bakar varje jul. Då har vi en dag 
som alla är med. Och de klarar av 
att sköta ugnen själva. Det är vik-
tigt för mig att det förs vidare, för 
bagebröt är ett med oss.

Receptet då? Det är allt annat än 
hemligt. Varken förvarat i kassa-
skåp eller dolt för främlingar. (Se 
recept här intill).

– Nej, det spelar ingen roll för 
mig om folk vet receptet. Det sma-
kar ändå inte likadant när någon 
annan gör bagebrö.

Marcus OlssOn
031-62 40 00 namn@gp.se

Läs i morgon: Gunnar flyttade till 
Grötö och skaffade trålare. * 

Håller du med krönikören? Eller har du  
andra synpunkter? Mejla namn@gp.se

Värd  
att fira
Fått drömjob-
bet? Äntligen 
tagit körkort?  
Seglat jorden 
runt? Säkert 
känner du 
någon som är 
värd att upp-
märksamma 
med ett por-
trätt i GP. Skriv 
och tipsa oss.

De finns mitt 
ibland oss – 
människorna 
som bär på en 
historia värd 
att berätta. 
Säkert känner 
du någon med 
ett spännande 
levnadsöde. 
Skriv och tipsa 
oss.

Ett livs 
historia

Regler för 
minnesord
Vi vill veta 
den avlidnes 
ålder, hemort 
och närmast 
anhöriga samt 
skribentens 
kontakt-
uppgifter.
Texten bör 
vara högst 
2 500 tecken 
inklusive mel-
lanslag. Vi 
förbehåller 
oss rätten att 
korta och redi-
gera den.
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kort om ÖckerÖ. Ön har 3 521 
invånare. Här finns högstadieskola, 
en hamn med butiker, kommunhuset 
och öarnas enda gymnasium.

Lätta på  
nyttans bojor

D
et finns människor ibland oss, som 
alltid måste påtala vad som är nyt-
tigt och onyttigt. Ofta kan det kän-
nas lite mästrande och det vilar ett 
slags lagiskhet över det hela. Där 
sitter man med sin nybakade socker-

kaka och njuter och så dyker nyttighetsivraren 
upp och påpekar att detta är sannerligen inte 
något hälsosamt. Generat svarar jag, att det är 
så gott och att jag bara ätit en bit, vilket inte 
alls är sanningsenligt, men vad gör man när 
ertappas i sin onyttighet.

nyttigHetsprofeterna Har aLLtid ett för-
språng framför oss andra, för de har ju rätt i 
sak. De kan på stående fot räkna upp allt som 
kan drabba oss på grund av, att vi äter fel, 
dricker fel, rör oss fel det vill säga för lite och 

ibland får vi tom höra att vi tänker fel. Vi bör 
tänka positivt och alla negativa tankar bör plå-
nas ut för dessa passar inte in i nyttighetsvärl-
dens mönster.

Därför bör man som amatörodlare kon-
centrera sig på nyttoväxter, som till exempel 
ärtor, morötter, bönor etc. och inte sväva ut i 
en blomstrande prakt som egentligen inte är 
till någon nytta alls. Rosor och hortensior och 
brudslöja står där i rabatten och ägnar sig åt att 
vara vackra och förföriskt onyttiga. Men nog 
blir betraktaren glad av att se på dem och av att 
känna hur de doftar med all sin ljuvlighet om 
kvällen.

Jag tog mig en slö promenad i den varma 
sommarkvällen och genast blev jag omgången 
av först en stegmäterska och sedan omsprung-
en av en joggare. Genast kom det dåliga samve-
tet uppdykande, här går jag och dräller i stället 
för att göra något nyttigt av vägsträckan och 
till råga på allt var jag på väg till sommarcaféet 
för att äta äggost med björnbärssylt. Gräsligt 
över måttan gräsligt om man följer nyttighe-
tens lag.

bÖr vi befrias från nyttighetens alla påbud? 
Kanske bör vi åtminstone lätta på dess bojor 
och synda tappert som Martin Luther sa. För 
nog är det härligt att få njuta av det goda och 
vackra utan att behöva känna dåligt samvete. 
Den goda måltiden ihop med några glada 
onyttingar, eller att flanera genom sommar-
grönskan utan andra intentioner än att det är 
härligt att leva.

Skall vi då inte alls tänka på det nyttiga? 
Självklart skall vi det, men ändå känner jag för 
en liten diskret befrielserörelse från nyttighe-
tens järngrepp. Den har en tendens av att allt 
som är lustfyllt och roligt klassas som icke bra 
för vårt tillstånd. Nyttigt skulle möjligtvis vara 
att gå på en kurs i nyttan av att ha roligt.

fÖr nog mår man bra av lite onyttighet, att sitta 
uppe sent i sommarnatten och samtala om livet, 
utan att tänka på att man måste få sina 7 timmars 
sömn, eller att äta mjukglass med hembakat rån 
i sydhamnen?

Kan en präst förespråka den diskreta befri-
elserörelsen från nyttigheten? Ja, tänk jag tror 
det är en viktig uppgift i mästarens fotspår. För 
hur var det han sa, se på ängens liljor och gör er 
inga bekymmer om vad ni skall äta eller dricka!

Britta 
Broman

Kyrkoherde i Högsbo församling    031-62 41 40 • namn@gp.se

k r ö n i k a n
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1909 
blir skeppet Arapahoe först 
med att använda SOS-signalen 
när det hamnar i sjönöd vid 
Cape Hatteras utanför North 
Carolinas kust.

1945 
tillbakavisar 
de allierade 
Japans kapi-
tulationsvill-
kor att få be-
hålla Kejsare 
Hirohito.

1952
bestiger den 17-åriga kronprin-
sen Hussein tronen och utropas 
till kung av Jordanien. Han ef-
terträder sin mentalsjuke fader.

1968 
tvingas Internationella Röda 
Korset ställa in sina hjälp-
sändningar till det krigsdrab-
bade och svältande 
Biafra sedan två 
flygplan med 
förnödenheter 
utsatts för  
beskjutning.

1976 
gör polisen det hittills största 
narkotikabeslaget i Sverige.  
52 kg amfetamin hittas i Stock-
holmsförorten Vårberg.

1984
gör president Ronald Reagan 
en av sina klassiska grodor när 
han ska testa mikrofonen före 
sitt traditionella vecko-radiotal 
till nationen. Reagan säger: My 
fellow Americans, I’m pleased 
to tell you that I just signed 
legislation that would outlaw 
Russia forever. We begin bom-
bing in five 
minutes.

1987
köper Tom 
Jones en äkta 
röd telefon-
kiosk från 
London, att ha 
vid poolen i 
hemmet i Los 
Angeles.

2007 
går Sierra Leones innevånare 
till val. För första gången i lan-
dets historia ska en demokra-
tiskt vald regering följas av en 
annan.

Mångsysslaren Gunnar Bulukin 
bor i en borg på Grötö. Men 
inom några år lämnar han allt 
och flyttar bort. 
– Man kan nog säga att jag är 
färdig med den här delen av 
livet.

Han är arbetsledare, biodlare, bor-
gerlig vigselförrättare, fiskodlare, 
försäljare av produkter inom marin 

sektor, hyresvärd, installatör av ma-
rina navigationsdatorer, snöröjare, 
konstruktör, kursledare och förelä-
sare i marin kortvågsradio och pc-
baserade navigationsutrustningar, 
nätverksbyggare, problemlösare, 
pyrotekniker, radioamatör, fem-
barnspappa, skeppare, skribent, 
utställningskonstruktör och web-
master. 

Han har varit ansjovistillverkare, 
fårfarmare, kvalitetsansvarig, plats-

chef för brandvärnet, hamnkapten, 
restauratör, yrkesfiskare och fiske-
utbildare.

– Listan är lång och varje punkt 
kräver egentligen att den sätts i ett 
sammanhang för att kunna för-
stås. Det får bli i min memoarbok, 
så kanske jag blir författare också, 
säger Gunnar Bulukin.

Han bor på Grötö, granne med det 
hus där tv-serien Mia på Grötö har 
spelats in. 

– Mitt hus kallas för Borgen. 
Men jag vill inte bli kallad borg-
mästaren, trots att vissa säger det. 
Jag är en ganska välkänd person i 
kommunen. 

Borgen är i alla fall ett passande 
namn på det stora trähuset. En mur 

ringlar runt hela tomten och på sina 
ställen finns till och med små kano-
ner. Familjen Bulukin har ägt huset 
sedan 1946. 

Gunnar flyttade in permanent 
1978 och köpte det 1986 av sin mor 
Kerstin Cruickshank.

– Mamma har alltid velat sälja, 
men jag har velat ha kvar det. Huset 
har alltid väckt intresse hos omgiv-
ningen.

Har det väckt avundsjuka ock-
så?

– Ja, kanske det. Du vet ju hur 
människor är med jantelagen.

Gunnar Bulukin sticker ut. Han 
har åsikter och vågar uttrycka dem.

– Jag återvände hit efter några år 

i Stockholm, köpte en fiskebåt och 
började tråla. Först var jag sedd som 
ett missfoster på havet. Det var ett 
jävla hallå. Du har inte på våra vat-
ten att göra. Packa dig härifrån, sa 
de till mig. 

Men det vände.
– Jag klarade mig för att jag hade 

teknikkunskapen. Jag arbetade mig 
in i deras kretsar för att jag kunde 
hjälpa till med utrustning som inte 
fungerade. Sen berättade jag en ro-
lig historia, och så vann jag deras 
förtroende.

Han bjuder på många berättelser.
– Folk har kallat mig mytoman. 

Det kan bli så när jag ena stunden 
säger att jag är i Argentina och re-
parerar en långseglare som är på 
väg till Antarktis, för att i nästa 

Gunnar Wsewolod Bulukin
Ålder: 66 år. Född i Göteborg
Gör: Pensionär
Bor: Villa på Grötö
familj: Frun Elisabeth, barnen Emily, 
Alice, Frida, Olivia, bonussonen  
Andreas och barnbarnet Omar

A r T I k e l S e r I e ,  d e l  3  Av  10

• Från ö till ö
Tidigare artiklar: 9/18 och 10/8

” Först var jag sedd 
som ett missfoster 
på havet. Det var ett 
jävla hallå.”

Bild: JakOB LuNdBERG

nära havet. Gunnar Bulukin har havet utanför vardagsrummet. Hit flyttade han 1978 , skaffade trålare, blev djupt imisstrodd men med tiden uppskattad för sin             uppfinningsrikedom. Fast Grötö börjar kännas som ett avslutat kapitel. Nu lockar Galicien.

Gunnar längtar   till Galicien

dAGenS nAmn
Susanna är grekiskt men här-
stammar från ett hebreiskt 
namn som betyder lilja. I Sveri-
ge var Susanna som populärast 
på 1950-, 1960- och 1970- 
talen. Antalet namnbärare är 
runt 12 800, omkring 6 400 har 
det som tilltalsnamn.
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Minnesord
Marianne Helgesen
Marianne Helgesen, född Nyman, har avlidit efter 
en kort tids sjukdom den 15 juli 2013 i Wilmington 
North Carolina, USA i en ålder av 76 år. Hon sörjs 
närmast av sin make, Henry Helgesen, sin syster 
Harriet Gjertsson i Göteborg, samt syskonbarn med 
barn i både USA och Sverige.

Marianne föddes i Lysekil 
den 13 juli 1937. Hon var 
dotter till Eric och Wera 
Nyman. Familjen flyttade 
kort efter Mariannes fö-
delse till Göteborg där hon 
växte upp.

Efter avslutad skolgång 
började hon arbeta inom 
modeindustrin som mannekäng, bland annat 
hos Lapidus. Hon blev utsedd till den första 
Kattegatt-sessan och även till Miss Liseberg. 

År 1958 Åkte Marianne till USA och arbetade 
som mannekäng i New York på Taylor Junior 
och Joan Leslie ladies fashion companies. 
Marianne blev senare toppmodell hos den 
prestigefyllda Ford Agency. I New York träf-
fade hon sin blivande make, kapten Henry 
Helgesen, vid US Coast Guard och de gifte sig 
1959. Marianne kom därför att stanna i USA 
resten av sitt liv. Hennes makes arbete inne-
bar många förflyttningar, varför de kom att 
bo på många olika platser i USA.

Marianne tyckte mycket om matlagning 
och var en duktig kock. Hennes matlag-
ning var alltid mycket uppskattad. Hon och 
hennes man hade ett stort umgänge och 
representation där Marianne var en perfekt 
värdinna i alla sammanhang. 

Marianne tyckte ocksÅ om djur och hade 
under 16 år en pudel, Cheri, som hon älskade. 
Hon var en entusiastisk seglare och deltog 
gärna i kappseglingar tillsammans med sin 
man. 

Ett annat av hennes stora intressen var att 
spela golf, hon var också engagerad i golf-
klubbar på flera platser där hon bott. Hon var 
bland annat ordförande i Ladies golf associa-
tion i Port Arthur Texas Country Club och i 
Cape Fear Country Club, Wilmington, North 
Carolina. 

Hon tyckte om att resa och åkte på många 
kryssningar till olika delar av världen, och 
hon besökte regelbundet sina släktingar i 
Sverige. Marianne var medlem i St Paul´s 
Evangelical Lutheran Church I Wilmington.

Peter Gjertsson

Värd  
att fira
Fått drömjob-
bet? Äntligen 
tagit körkort?  
Seglat jorden 
runt? Säkert 
känner du 
någon som är 
värd att upp-
märksamma 
med ett por-
trätt i GP. Skriv 
och tipsa oss.

De finns mitt 
ibland oss – 
människorna 
som bär på en 
historia värd 
att berätta. 
Säkert känner 
du någon med 
ett spännande 
levnadsöde. 
Skriv och tipsa 
oss.

Ett livs 
historia

ögonblick sitta i en grävskopa och 
gräva avloppsledningar på Grötö. 
Och i nästa stund är jag på Världs-
kulturmuseet och bygger upp en 
utställning. 

– Jag är uppriktig med det jag kan 
och det jag står för. Det stör nog folk 
ibland. Man ska inte sticka ut, tyck-
te min mamma. Jag skiter i vilket. 
Jag är tillräckligt gammal för att 
kunna göra som jag vill.

Hur skulle du beskriva dig själv?
– En person med alldeles för 

många järn i elden. En som gärna 
vill visa att jag kan det jag håller på 
med. Jag har haft väldigt svårt att 
erkänna att jag har fel, men jag har 
lärt mig med åren.

Har du blivit mer ödmjuk?
– Ja, det kan man säga.
Har du inte varit ödmjuk?
– Nej, så kan man också säga. Jag 

driver gärna min tes. Jag kan inte 
ge upp, jag ger mig aldrig. Och jag 
kan inte säga nej, för jag sporras av 
utmaningen. Jag gör det inte för att 
få kredd utan för att lösa problemet. 
Jag får frågan för att folk vet att jag 
löser det.

Till slut satte kroppen stopp. För 
fyra år sedan drabbades Gunnar av 
en stressrelaterad hjärtinfarkt. 

– Jag blir nervös när jag inte har 
något att göra. Jag är arbetsnarko-
man. 

Fick hjärtinfarkten dig att tän-
ka om?

– Min hustru säger nej och jag 
säger ja.

Vad skiljer era synsätt åt?
– Att hon har rätt och jag har fel. 

Han koMMer inte att bo kvar på 
Grötö så länge till.

– Inte efter att jag har fyllt 70. 
Det är inte jag som äger huset. Det 
är huset som äger mig. Det är ett 
arbetsläger. Det finns alltid något 
som måste göras. Jag vill flytta till 
Galicien. Huset har gett mig många 
fina stunder och ett rikt liv. Men jag 
kommer inte att sakna Grötö. Vi är 
inte det sammansvetsade gäng som 
vi en gång var här.   

Marcus  OlssOn
031-62 40 00 namn@gp.se

Läs i morgon: Preben lämnade Hönö  
– och kom tillbaka

Grötö

Rörö

Hyppeln

Björkö

Kalvsund

Hönö

Fotö

Hälsö

Källö-
Knippla

Öckerö

kort om Grötö
Ön har 78 invånare. Här finns en 
gästhamn, flera olika föreningar och 
en konferensanläggning. Ön saknar 
post, skola och butiker.

Bild: JakOB LuNdBERG

nära Havet. Gunnar Bulukin har havet utanför vardagsrummet. Hit flyttade han 1978 , skaffade trålare, blev djupt imisstrodd men med tiden uppskattad för sin             uppfinningsrikedom. Fast Grötö börjar kännas som ett avslutat kapitel. Nu lockar Galicien.

Sommar. En 
tid för kär-
lek. De flesta 
av oss har 
en sommar-
förälskelse 
vi aldrig kan 
glömma.  
Vi vill ha din 
berättelse!
Skriv max 
1500 tecken.
Mejla din text, 
gärna med en 
jpg-bild, till 
namn@gp.se
Vi väljer ut 
och publicerar 
ett urval.

Min sommar-
kärlek

♥

Gunnar längtar   till Galicien

Belönade kulturstipendiater
Västra Götalandsregionens tio kulturstipendier, 
sex arbetsstipendier och det särskilda Skara-
borgsstipendiet har delats ut. 
2013 års kulturstipendiater, 20 000 kronor 
var: Carl Kallis Bengtsson (musik, Göteborg), 
Dan Berglund (musik, Göteborg), Peter Bergting 
(konst, Åmål), Malin Biller (konst/litteratur, 
Göteborg), Pia Hagmar (litteratur, Vänersborg), 
Lei Feng Johansson (musik, Göteborg), Nilofar 
Kosheshi (foto, Göteborg), Pernilla Ljungkvist 
(konst, Göteborg), Birte Niederhaus (teater,  
Göteborg) och Linda Västrik (film, Göteborg).

2013 års skaraborgsstipendiat, 20 000 
kronor: Susanne Lind (musik, Skövde). 2013 
års arbetsstipendiater, 100 000 kronor var: 
Fredrik Egerstrand (film, Göteborg), Anna Eriks-
son (musik, Göteborg), Ellen Mattson (litteratur, 
Uddevalla), Björn Perborg (konst, Orust), Helena 
Roos (konst, Göteborg), Annika Svensson (konst-
hantverk, Göteborg).

Kulturnämnden har också beviljat 8,3 miljo-
ner kronor till 71 olika kulturprojekt.
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Klara Westberg, 12 år, från 
Lundsbrunn, gratuleras av  
farmor och farfar i Mölndal.

3113 f. Kr lär mayaindianernas kalender ha 
sin utgångspunkt.
1851 får Isaac Singer från New York patent på 
övertråds- och undertrådssymaskinen. Även 

om symaskinen redan tidigare uppfunnits var 
denna förbättring revolutionerande.
1877 lyckas Thomas Alva Edison få fonogra-
fen, grammofonens föregångare, att fungera 
för första gången.
1898 annekteras Hawaii formellt av USA. 

Drygt sextio år senare blev ön USA:s femti-
onde delstat.
1936 får OS sin yngsta medaljör någonsin när 
den 13-åriga amerikanskan Marjorie Gestring 
vid spelen i Berlin vinner simhoppen.
1972 toppar Alice Cooper Englandslistan med 

School’s Out. Sedermera gjorde den gamle 
skräckrockaren en nyversion av låten tillsam-
mans med våra egna A-Teens.
1981 introducerar IBM Pc:n (persondatorn) 
och operativsystemet PC-DOS version 1.0.
1983 får Sverige sitt första dödsoffer i aids.

12 augusti

En plats för drömmar
Preben Pedersen har ett av 
Hönös mest välkända ansikten. 
Men äkta öbo kan han inte 
kalla sig – även om han känner 
sig som en. 
– För mig har det varit fantas-
tiskt att först lämna ön för att 
sedan komma tillbaka, säger 
han.

Vad svarar du om du får frågan 
om var du kommer ifrån?

– Hönö.
Är det kontroversiellt?
– Ja, det är det nog för vissa. Jag 

brukar lägga till att egentligen får 
jag inte kalla mig öbo. Det måste 
gå tre generationer innan man får 
göra det. Inte ens mina barn, som 
bara har bott här, får kalla sig öbor.

Vad tycker du om Hönöborna?
– För mig är öborna överlag en-

treprenörer. De är fulla av idéer och 
drömmer inte bara sina drömmar. 

De ser till att göra dem till verklig-
het. Det är ett öppet folk här ute. 

Preben Pedersen driver fisk- och 
skaldjursrestaurangen Tullhuset 
på öns södra spets, i Klåva hamn 
med utsikt mot Fotö och Vinga. 
Det blåser varma vindar på uteser-
veringen när han tar en paus för att 
prata om sin hemö.

–  Familjen flyttade hit 1973 när 
jag var 4,5 år. Pappa jobbade på 
Volvo och det var hans kolleger från 
Hönö som tipsade om livet här. Vi 
hyrde hus under två somrar och 
mina föräldrar blev helt frälsta på 
att vara här.  

Föräldrarna bor fortfarande kvar, 

bara några minuters cykeltur från 
Tullhuset. Preben lämnade föräld-
rahemmet som 19-åring.

– Jag hade en påskfest och efter 
det var jag tvungen att flytta, ha 
ha. Jag sa till mina föräldrar att 
det skulle komma 20 personer, och 
det var i alla fall över 120 i huset. Vi 
städade i tolv timmar efteråt. Men 
brorsan hade ju självklart skvallrat 
om festen så det spelade ändå ingen 
roll. 

Preben Flyttade till sin syster i 
Bohus och bodde där i fyra år.

– Det är väl inte så charmigt där, 
men nattbussarna gick bra. Jag job-
bade på restaurangen Murveln inne 
i Nordstan. Det var en otroligt bra 
läroskola. Man fick cirkulera och 
vara i servisen, disken och baren. 
Det var ungt, gammalt, killar och 
tjejer. Jag fick med mig mycket 
därifrån, konceptet att man ska ha 
kul. Det är en väldigt bra personal-
politik. Det måste vara grundfun-
damentet i ett jobb, att man ska ha 
roligt.

Han återvände till Hönö efter att 
ha utbildat sig, varit förbundskap-

ten för Danmarks dam-, herr- och 
U19-landslag i innebandy, jobbat 
som folkhögskolelärare och haft 
olika restaurangjobb. 

Preben ocH Frun Sofie köpte Tull-
huset för tio år sedan. 

– Nu när jag har bildat familj så 
är Hönö paradiset. Jag har haft en 
väldigt bra uppväxt här, och jag är 
glad att barnen får det också. Och 
jag har tur som har en fru som 
tycker att det är skönt att bo här. 
Det är ett privilegium. Miljön är 
fantastisk. Vi är bortskämda med 
det fantastiska havet och naturen 
som finns här. Jag har förmånen att 
få jobba som jag gör. Det är som att 
se nya tavlor varje dag.  

Har du någon plan för fram-
tiden, fem eller tio år framåt i 
tiden?

– Jag har inte det tänket. Jag le-
ver inte så. Jag försöker leva här och 
nu och trivas med det jag gör. Det 
gäller att ha roligt här och nu. Man 
vet ju inte ens om man lever om säg 
sju år eller så. Senaste året har jag 
vid sidan av jobbet läst business 
management och projektledning 

på IHM. Bara för att utveckla mig, 
sen får vi se vad det kan leda till. 

marcus OlssOn
031-62 40 00 namn@gp.se

Preben Pedersen
Ålder: 44 år. Född i Kungälv
Gör: Driver restaurangen Tullhuset 
på Hönö
bor: Villa på Hönö
Familj: Frun Sofie och barnen Han-
nes, 7, och Olle, 6
intressen: Möten med andra männ-
iskor och idrott, i synnerhet inne-
bandy men även fotboll

Grötö

Rörö

Hyppeln

Björkö

Kalvsund

Hönö

Fotö

Hälsö

Källö-
Knippla

Öckerö

a r t i k e l s e r i e ,  d e l  4  av  10

• Från ö till ö
Tidigare artiklar: 9/7, 10/7 & 11/7

Bild: JakOB LuNdBERG

HeMMa. ” Det gäller att ha roligt här och nu”, säger Preben Pedersen som beskriver öbor som entreprenörer fulla av drömmar.  
I bakgrunden syns Preben Pedersens restaurang Tullhuset, där bakom bron över till Fotö.

Klara är en feminin form av latinets  
clarus som ursprungligen betyder  
berömd, men på svenska har blivit klar. 

clara Jademyr,  
Hisings Kärra,  
gratuleras av mormor.
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Kaj har kommit till oss från Danmark och har använts sedan mitten av 1800-talet.  
Ursprunget är osäkert. Namnet var populärt i Sverige efter andra världskriget.  
I dag är antalet namnbärare omkring 6 600, runt 4 500 har det som tilltalsnamn.

1521 intar de spanska erövrarna aztekernas 
huvudstad Tenochtitlan.
1645 sluter Danmark fred med Sverige i 
Brömsebro. Freden innebär att Danmark av-

står Jämtland, Härjedalen, Halland, Gotland 
och Ösel till Sverige.
1674 blir soldaten och poeten Lasse Lucidor 
nedstucken på en krog i Stockholm.
1865 dör läkaren Ignaz Semmelweiss, som 
fann bot mot barnsängsfebern.

1905 röstar Norrmännen för att unionen med 
Sverige ska upplösas.
1919 upphör de sista ransoneringarna från 
världskriget i Sverige.
1947 når den norske upptäcktsresanden Thor 
Heyerdahl Polynesien med sin flotte Kon-Tiki 

efter att ha färdats i 101 dagar över Stilla  
havet från Peru.
1961 på morgonen delas Berlin med taggtråd 
efter order från de östtyska myndigheterna. 
1977 gör den amerikanska rymdfärjan sitt 
första glidtest.

13 augusti

Bild: JakOB LuNdBERG

Centralfigur. Marie Torgersson framhåller hur viktiga de allmänna inrättningarna är för ett litet samhälle. ”Finns det ingen affär eller skola så finns det inget liv sedan.  
Då är det över”, säger hon.

Alla känner alla på Rörö
alla känner alla på rörö. Och 
alla känner Marie torgersson. 
– Man måste inte stanna upp 
och prata med varenda en. Men 
jag hälsar alltid, säger hon.

Längst norrut i de tio öarnas kom-
mun ligger Rörö. Det är en stor ö 
som har 270 invånare och ett vid-
sträckt naturreservat med utsikt 
över Kattegatt och Marstrand.

– Rörö är min trygghet, säger 
Marie Torgersson. Jag vet vem jag 
möter när jag går ut och jag kan 
knacka på hemma hos vem som 
helst om det skulle hända något. 
Det finns ett enormt starkt nät-
verk. 

HOn är uppvuxen på Rörö och har 
bott här i hela sitt liv – med undan-
tag för några studieår och jobb inne 
i Göteborg.

– Pappa var från grannön Hyp-
peln och mamma är från Rörö. 
Jag vet inte exakt hur långt bakåt 
i tiden som vi är från Rörö, men i 
alla fall så långt bakåt som jag kan 

komma ihåg. Jag har inte vågat 
mig på att släktforska, för då vet 
jag att jag kommer att fastna helt i 
det förflutna. 

eftersOM HOn jObbar i bibliote-
ket på ön är hon känd för alla.

– Det är en god stämning. Man 
kanske håller ihop mycket på 
grund av det. Speciellt när det är 
saker som gäller oss allihop, då är 
vi väldigt bra på att hjälpas åt. Det 
har varit på tapeten flera gånger att 

skolan och biblioteket ska läggas 
ner och då slår vi oss samman och 
gör något åt det.

Rörös bibliotek har öppet på 
torsdagar och finns i två stora rum 
i församlingshemmets källare. 
Ganska mysigt och där finns det 
mesta man kan önska sig, är Maries 
beskrivning. Tre dagar i veckan är 
hon på Öckerös bibliotek.

– Det är jätteviktigt att det finns 
alla sådana funktioner här. Okej, 
biblioteket kanske inte är livsvik-
tigt men det är ändå viktigt. Finns 
det ingen affär eller skola så finns 
det inget liv sedan. Då är det över. 

Det är en intim stämning på Rörö.
– Jag hälsar på alla. Jag vet vad 

alla heter, i alla fall de som bor på 
ön året om. Men alla vet vem alla 
är. Jag har inget ont av det. Det är 
en trygghet för mig. 

Precis som hon gjorde när hon 
var ung så väljer många ungdomar 
att flytta från ön i tonåren. Marie 
återvände i vuxen ålder.

– Jag var tvungen att flytta. Det 
gick inte att pendla till skolan i Gö-
teborg och samtidigt bo kvar. Det 
tog för lång tid att åka med bussar 
och färjor. Ska man fortsätta i sko-
lan eller jobba så blir det för långt 
till stan. Då tog det två och en halv 

timme enkel väg. Det går bara lite 
snabbare i dag. 

– Rörö ligger väldigt långt bort. 
Det påverkar många som hade 
tänkt ta sig till ön. De backar för 
att det tar så lång tid. Och det är 
alltid längre för gäster att ta sig till 
oss på Rörö än vad det är för oss att 
komma hem till dem... Det är kon-
stigt, men så är det bara.

KOntrasterna är stOra mellan 
sommar och vinter.

– Främst mängden människor. 
Det är mer än dubbelt så många 
på sommaren jämfört med vintern. 
På vintern står nog mer än vartan-
nat hus tomt. På sommaren är det 
folk nästan överallt, säger hon och 
fortsätter:

– Gästhamnen är välbesökt. 
Många som har sina båtar inne 
vid Björlanda Kile tycker att det 
är en lagom dagstur eller helgut-
flykt. Det är bara skoj. Det blir ju 
något annat än det vanliga. Det är 
kul när det händer något. Framåt 
augusti och september lugnar det 
ner sig igen och då njuter man av 
det också.

marcus OlssOn
031-62 40 00 namn@gp.se

läs i morgon:  Tobias från Hälsö 
valde fotbollen och fastlandet.

Marie torgersson
Ålder: 54 år
gör: Biblioteksassistent  
och lokal- och anläggningsbokare
bor: Villa på Rörö
familj: Maken Sten och barnen  
Simon, 30, Hannes, 26, och Isak, 24
intressen: Hundsport,  
inredning och bilar

Grötö

Rörö

Hyppeln

Björkö

Kalvsund

Hönö

Fotö

Hälsö

Källö-
Knippla

Öckerö

Kort om rörö
*	På ön bor bara 270 invånare trots 
att det är kommunens fjärde största 
ö. Här finns bland annat ett kafé, ett 
stort naturreservat, en gästhamn 
och en fotbollsplan. 
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Uno kan härstamma från det nord-
iska Une, som betyder trivas eller 
det latinska unus som betyder en. 

1248 börjar katedralen i Köln att uppföras.
1814 sluts konventionen i Moss mellan Sve-
rige och Norge vilket leder till upprättandet av 
en svensk-norsk union.

1880 slutförs arbetet med katedralen i Köln. 
1893 utfärdas världens första körkort i Paris.
1920 lyckas den polska armén under marskalk 
Józef Pilsudski mot alla odds uppnå en vänd-
punkt i kriget mot Sovjetunionen. 
1945 kapitulerar Japan till USA.

1951 avlider den amerikanske tidningskungen 
William Randolph Hearst i sitt hem i Beverly 
Hills.
1962 tar NASA:s testpilot Joseph A Walker ett 
X-15-plan upp till 60 000 meters höjd.
Samma dag bryter franska och italienska 

arbetare igenom i fordonstunneln vid Mount 
Blanc-massivet.
1969 intervenerar engelska trupper militärt 
på Nordirland.
1971 släpps Maggie Mae med Rod Stewart. 
1984 släpper IBM MS-DOS version 3.0.

14 augusti

Bild: JakOB LuNdBERG

Inte vägen hem. Bron i bakgrunden leder inte till Hälsö, det är i stället den 250 år gamla Tullbron över Ätran i Falkenberg, där den utflyttade Hälsöbon numera bor.

Med rötterna på Hälsö
hälsöbon tobias Karlsson är 
bara ett steg ifrån sin stora 
dröm. när han fyller 25 år vill 
han spela i fotbollsallsvenskan 
med Falkenbergs FF. 
– går vi inte upp i år så blir det 
nog tufft att hinna det, säger 
24-åringen.

Tobias Karlsson har flyttat bort 
från Hälsö och jagar sin dröm i 
Halland. Mittbacken är en av de 
viktigaste spelarna i superettans 

överraskningslag Falkenbergs FF.  
– Med tanke på förra säsongens 

resultat så är det en överraskning 
för många, men vi borde ha kom-
mit topp fem eller sex redan förra 
året. Nu spelar vi jämnt med topp-
lagen och vinner mot de övriga 
lagen.

Förklaringen? Det finns många, 
enligt Tobias Karlsson.

– Det gick hiskeligt dåligt förra 

året och många var revanschsugna 
– jag själv bland annat. Vi fick en 
ny tränare, några nya spelare och en 
nystart, helt enkelt. Sedan körde vi 
en stenhård försäsong, den tuffaste 
i klubbens historia.

hanS barndomShem på Logg-
vägen på Hälsö ligger bara några 
minuters promenad från fotbolls-
planen Stuvö Backe. 

– För mig var fotbollen väldigt 
viktig när jag var ung. Den var mitt 
allt och det var det enda jag ville 
göra. Med tanke på att allt har bli-
vit mer digitaliserat så tror jag att 
fotbollen har en ännu viktigare roll 
nu. Och om barn vill spela fotboll 

ute på öarna så är det jättebra, säger 
Tobias och fortsätter:

– Det har nog förändrats mot när 
jag växte upp på Hälsö. När jag var 
yngre var det inte så mycket tv-spel 
och sådant. Vi spelade fotboll och 
bandy på rasterna i skolan, och 
det var framför allt fotbollen som 
gällde. Jag har jobbat lite som fri-
tidsledare på Hälsö och jag tror i 
alla fall att det har förändrats och 
blivit mindre fotboll bland barnen.

Men fotbollsintresset från lokal-
befolkningen är stort – trots att ing-
et av seniorlagen ute på öarna ligger 
högre upp än division fyra. Hälsö 
BK är ett mittenlag i division sex.

Däremot möts lagen från norra 
och södra skärgården i den årliga 
Skärgårdscupen. 

– Fotbollen för samman folk. 
Jag tror att den är jävligt viktig för 
många. Oavsett om det egna laget 
ligger i division sex eller i fyran 
så är det fortfarande riktig match 
exempelvis när Öckerö och Hälsö 
möts. Och vi från Hälsö tänker  
i alla fall alltid att det här vinner vi, 
Öckerö är inte så himla bra. 

Tobias första fotbollsflytt var 
som tolvåring när han bytte till 
Torslanda IK. 

– Det låg närmare geografiskt än 
Blåvitt och Öis. Min pappa tyckte 
att det var för långt att köra fram 
och tillbaka till Öis eller Blåvitt. Till 
Torslanda blev det inte lika många 
timmar i bil. Pappa har alltid kört till 
matcher och träningar. Han brukar 
skoja om att jag är skyldig honom 
rätt så många kubik med diesel.

Under gymnaSIetIden  spelade 
Tobias en säsong i Häckens ung-
domslag innan han återvände till 
Torslanda och gjorde tre säsonger 
i division ett. 2011 gick han till 
Falkenbergs FF. Nu kan det bli all-
svenskt spel med FFF nästa säsong.

– Du får fråga mig om några 
månader. Då kanske vi vet. Det är 
klart att det är en dröm. Jag har sagt 
sedan jag var 16 eller 17 år att jag 
ska spela i allsvenskan innan jag 
är 25. Jag är 24 i år... Ett annat mål 
för egen del är att vinna HN-ligan 
där lokaltidningen betygsätter alla 
spelare. Jag ligger bra till just nu.

marcus OlssOn
031-62 40 00 namn@gp.se

Läs i morgon: Gunnela Sjöström på 
Hyppeln är frisören som också bju-
der på skratterapi.

tobias Karlsson
ålder: 24 år. 
Född: Göteborg
gör: Fotbolls-
proffs
bor: Lägenhet i 
Falkenberg
Familj: Mamma, 
pappa, syster, 
bror och två 
plastbröder
Intressen: Extremsport och resor

Grötö

Rörö

Hyppeln

Björkö

Kalvsund

Hönö

Fotö

Hälsö

Källö-
Knippla

Öckerö

Kort om hälsö
*	Ön har 613 invånare. Här finns 
bland annat fotbollsplan, minigolf- 
och boulebanor, gästhamn,  affär och 
lång promenadslinga. Från Burö går 
färjor till de tre nordligaste öarna.

a r t i k e l s e r i e ,  d e l  6  av  10

• Från ö till ö
Tidigare artiklar: 9, 10, 11, 12 
och 13/8

anton Uno bergqvist gratuleras av farmor  
Barbro, Torslanda. Hon gratulerar även sin  
man Uno Kenneth och sonen nils Uno.
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Stella är en litterär skapelse.  Namnet är latinskt och betyder stjärna. Stella polaris är det 
latinska namnet på polstjärnan. Runt 1 300 bär namnet, omkring 800 som tilltalsnamn. 
Estelle är en fransk variant av Stella. Runt 600, lite fler än 200 har det som tilltalsnamn. 

1057 dräps enligt legenden Macbeth, kung av 
Skottland av Malcolm, son till kung Duncan I 
(vilken Macbeth tidigare mördat) i en drabb-
ning vid Lumphanan i Aberdeenshire.

1096 utgår det första korståget från Europa 
för att befria Jerusalem från hedningarna.
1534 samlas sju studenter i Montmartre i  
Paris och bildar ett religiöst sällskap, som se-
nare skulle bli jesuitorden.
1620 sätter skeppet Mayflower med 102 pil-

grimer ombord segel från Southampton, med 
kurs mot den nya världen. 
1914 öppnas Panamakanalen officiellt av pre-
sident Wilson.
1918 publiceras det första seriealbumet The 
Sinking of the Lusitania i USA.

1921 faller den tyska valutan till 88 mark på 
en dollar. Hyperinflationen har börjat!
1947 blir Indien självständigt, och delningen i 
två självständiga stater av det forna brittiska 
Indien, det uteslutande hinduiska Indien och 
det muslimska Pakistan, träder i kraft.

15 AUGUSTI

Bilder: JakOB LuNdBERG

FörändErlig UtSikt. Jag känner frihet bara av att titta ut genom fönstren. Det är som att se en ny tavla varje dag, säger Gunnela Sjöström om att bo på Hyppeln.

Hemma på Hyppeln
gunnela Sjöström håller ölivet 
levande. Men hon jobbar bara 
när hon vill. 
– kunderna känns mer som 
kompisar än något annat, säger 
hon.

Några ensamma segelbåtar och sto-
ra fartyg glider fram vid horisonten. 
Bortom Gunnela Sjöströms trädäck 
finns kaprifolbuskar, granitklippor 
och Västerhavet. Från sin plats i rot-
tingfåtöljen ser hon Vinga i söder 
och Paternoster i norr.

– Det är som att se på en ny tavla 
varje dag. Jag känner frihet bara av 
att titta ut genom fönstren. Tänk att 
jag får ha det så här. Man blir nästan 
andlig. Kompisar som kommer hit 
från andra platser blir helt mållösa. 
Hyppeln är väldigt vackert och jag 
är glad som bor så här.

när gUnnEla växtE upp här drev 
föräldrarna en av de två livsmed-
elsbutikerna på ön som fanns då. I 
dag finns bara en liten butik kvar, 

förutom den sommaröppna restau-
rangen och biblioteket, som har öp-
pet några timmar varje onsdag.

Och så Salong Måzart då. Det är 
Gunnelas arbetsplats.

– Jag går till salongen när som 
helst. På tre minuter är jag nere på 
min arbetsplats. Det är nästan som 
att inte jobba, och som att de som 
kommer till mig inte alls är kun-
der. Det känns mer som kompisar. 
Jag har så roligt när jag jobbar så 
ibland vill jag inte gå hem. Ibland 
händer det att folk hänger med hem 
efter att de har klippt sig. Vi är ett 
stort kompisgäng som umgås här. 
Det svåraste är att ta betalt av sina 
vänner.

Hon klippEr Hår. Massage, behand-
lingar, aromaterapi och liknande får 
andra salonger hålla på med.

– Men jag har skratterapi! Vissa 

ringer och frågar om de får komma 
ner och skratta hos mig. Det är klart 
att de får det. Det är väldigt roligt 
när folk svänger förbi för att prata 
en stund.

Det bor inte ens 200 personer på 
Hyppeln. Alla känner alla.

– De flesta pratar på ganska bra. 
Man snackar om allt möjligt. För 
mig är det en viktig del i jobbet. Jag 

får mycket tillbaka från mina kun-
der. Jag kan nog få igång de flesta 
att prata om allt möjligt. Det blir en 
hel del skvaller, men man ska aldrig 
prata skit om någon. Vi är så få som 
bor här, så tänk bara om jag skulle 
tala om allt som jag hör. Det går ju 
bara inte.

Hon lyssnar gärna och många 
kunder har berättelser som de vill 
dela med henne.

– Det finns tre saker man aldrig 
får prata om hos en frisör: Politik, 
religion och sex. Jag har varit med 
om att kunder har bråkat på grund 
av det. Det var speciellt en gång när 
två karlar började prata politik med 

varandra. Och som de rök ihop med 
varandra. De var så förbannade. Ef-
ter det förstod jag varför man inte 
ska prata om vissa grejer. Jag har en 
plan för mig själv. Om det kommer 
en moderat så håller jag med den 
lite och kommer det en sosse så 
håller jag med den lite, ha ha. Jag 
är diplomatisk.

Det märks inte så här långt i den 
här texten, men Gunnela har inte 
sagt ett enda ord på svenska. Inte 
rikssvenska i alla fall. Dialekten 
som pratas på Hyppeln är den kan-
ske bredaste på öarna, en variant 
som nästan bara fiskargubbar över 
60 år pratar.

Gunnela berättar om när hon job-
bade på lyxsalong på Avenyn inne i 
Göteborg en kort period.

– Ja försôgde tala recktitt, men de 
geck la itte så bra, säger hon. Jag kan 
prata göteborgska om jag vill, men 
det behöver jag ju inte. Jag tycker att 
ömålet är fint. Jag är nog en av de 
som pratar mest dialekt, men det är 
synd att det håller på att dö ut. Jag 
håller nog ömålet lite vid liv.

marcus OlssOn
031-62 40 00 namn@gp.se

läs i morgon: Teckenspråket har ta-
git Gull-Britt Engdahl på Björkö runt 
om i världen.

gunnela Sjöström
ålder: 57 år. Född 
på Hyppeln
gör: Frisör
Bor: Villa på Hyp-
peln 
Familj: Två döttrar, 
en son och fem 
barnbarn

Grötö

Rörö

Hyppeln

Björkö

Kalvsund

Hönö

Fotö

Hälsö

Källö-
Knippla

Öckerö

kort om Hyppeln
På ön som är kommunens sjätte 
största till ytan bor bara 174 perso-
ner. Här finns en affär, en hårsalong, 
en restaurang, en fotbollsplan, gäst-
hamn och en lång promenadslinga.

”Jag har så roligt när 
jag jobbar så ibland 
vill jag inte gå hem”
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Tidigare artiklar: 9, 10, 11, 12, 13 
och 14/8
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Ordlös kontakt   på Björkö 
Hon har träffat kändisar och 
rest jorden runt. Men hemma 
är alltid Björkö. 
– Teckenspråket har tagit mig 
till platser över hela världen, 
säger Gull-Britt Engdahl.

Det pågår livliga diskussioner på 
Solhem, fritidsanläggningen på 
Björkö. Men det är nästan helt tyst. 

Solhem är ett populärt resmål 
som drivs av Göteborgs dövas för-
ening. Här finns campingplatser, 
lägenheter och rum för uthyrning.

– Mamma och pappa, som båda 
var döva, hjälpte till att bygga upp 
det här under 1930-talet. Förening-
en ville ha ett ställe för rekreation 
och semester. 

– För 25 år sedan fanns fler än 20 
såna här ställen runtom i Sverige. I 
dag finns det bara fem. Det är tufft 
och vi letar hela tiden efter sponso-

rer, säger Gull-Britt Engdahl.
Ibland blir hon avbruten mitt i en 

mening av någon förbipasserande 
gäst som vill fråga eller berätta 
något. Gullan svarar med både ta-
lade och tecknade ord och hjälper 
snabbt till med de olika ärenden 
som dyker upp. Hon är förestån-
dare för anläggningen.

– Ihop med Elna Ros bildade jag 
tolkcentralen i Göteborg som en 
försöksverksamhet tillsammans 

med socialstyrelsen. Det var 1969. 
Sedan dess har det vuxit över hela 
landet och blivit kolossalt stort. 
Teckenspråk var det första språk 
jag själv lärde mig. Det var ett 
måste.

MånGa Barn Till döva eller hör-
selskadade föräldrar utvecklar sina 
språkkunskaper tidigt, berättar 
hon. Så var det i alla fall för Gullan 
själv.

– Man lär sig bokstavera väldigt 
tidigt. Man måste börja plugga 
mycket tidigare än andra barn, an-
nars kan man ju inte kommunicera 
med sin familj.

Teckenspråket har gett henne 
många erfarenheter och upplevel-
ser hon aldrig hade fått på något 
annat sätt. På ett ställe inne i det 
stora gula huset på området hänger 
till exempel en bild där hon sitter 
bredvid Ingemar Johansson, Sve-
riges bästa boxare genom tiderna. 
Hon har umgåtts med många andra 
kändisar.

– Jag har teckentolkat första maj-
talen i 40 år. Jag har stått bredvid 
alla du kan tänka dig. Olof Palme, 

Göran Persson och resten av gänget. 
Ingemar Mundebo var en annan 
politiker som jag tolkade. Jag vet 
inte vem jag inte har stått bredvid. 
Men jag gjorde inte första maj-
talet i år. Av Palme fick jag en fin 

bok som han hade signerat. Den 
har jag i säkert förvar där hemma. 
Att få en sån sak är väldigt fint, det 
betyder mycket.

ETT annaT närBEsläkTaT minne är 
från Palme och Fälldins kärnkrafts-
debatt i Scandinavium 1976.

– Efter en paus kom Fälldin fram 
till mig och sa: ”Du är socialdemo-
krat.” Jag svarade att jag var neu-
tral. ”Aldrig i livet. Inte med de föt-

Gull-Britt Engdahl
ålder: 72 år 
Gör: Föreståndare på Solhem, fritids-
anläggning för döva 
Bor: Björkö och Göteborg
Familj: Make, tre barn och åtta barn-
barn

”Det är ju tack vare 
mina föräldrar. 
Att de var döva var 
ingången till allt det 
här, att jag först kom 
hit”

16 AUGUSTI

I dag är det officiell sur- 
strömmingspremiär!

1492 
biläggs biskop Brynjulf Algots-
sons ben i Skara Domkyrka.

1743 
utfärdas de första 
boxnings-
reglerna 
av Jack 
Broughton i 
England.

1896 
upptäcks guld i Klondike Creek, 
Yukon i Kanada.

1898 
tas patent på rullskridskorna 
i USA.

1913 
gör Ford Motor Company det 
första försöket med löpande 
band i en fabrik. Företaget räk-
nar med att kunna fyrdubbla 
produktionen.

1925 
har Charlie Chaplins film Guld-
feber premiär i USA. I filmen 
försöker den utsvultne Chaplin 
bland annat äta upp en sko. Det 
här är Chaplins sjuttioandra 
film och den har tagit 14 måna-
der att spela in.

2008 
fyller drott-
ningen av pop, 
Madonna, 50 
år. Genom-
brottet kom 
1984 med   
Like a Virgin.

1955 
beställer italienska Fiat Motors 
den första privata kärnkraft-
reaktorn.

1988
går 4 000 polska gruvarbetare 
i strejk i kolgruvan Manifest i 
Pocowy. De kräver att myndig-
heterna erkänner fackfören-
ingsrörelsen Solidaritet.

Bilder: JakOB LuNdBERG

FlErspråkiG. Gull-Britt Engdahls föräldrar var med och startade Solhem, en mötesplats för döva, redan under 1930-talet. Då var teckenspråket förbjudet,  den som      använde det i skolan kunde få stryk, berättar Gull-Britt.
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dAGenS nAmn
Brynolf är ett fornnordiskt 
namn sammansatt av orden 
brynja och ulv – ett poetiskt 
sätt att säga krigare. Under 
medeltiden var namnet van-
ligt, särskilt i Västergötland 
och Värmland efter det lokala 
helgonet, Skarabiskopen Bry-
nolphus. Antalet namnbärare 
är runt 1000, av dessa har ett 
hundratal det som tilltalsnamn.
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Läsarna tycker 

Sanna funderingar
Tack Britta Broman för din krönika den 10 au-
gusti. Vad glad jag blev att någon mer än jag har 
sådana här funderingar. 

Visst ska vi tänka på vår hälsa, både kost och 
motion men har det inte gått lite till överdrift? 
Precis som du skrev i din sista mening –njut av 
naturen växter, djur och gör oss inga bekymmer 
för mat och dryck. Så sant, så sant.

Lotta M

Reflexion i rättan tid
Hej Britta Broman. Oj, det var en ruskigt bra re-
flektion – i rättan tid.

Det börjar bli mycket av alla regler, hur man 
bör och inte bör vara, äta och så vidare. Folk 
behöver kunna få njuta också, att bara ”vara” 
och att kunna slappna av från allt ibland. Beträf-
fande onyttigheter som man äter, är det bra att 
tänka: Man kan äta allt, men inte alltid! Spalten i 
GP var det bästa jag läst på länge. 

Carin Johansson, Angered
 

Minnesord

Anders Alfredsson
Läkaren, njurmedicinaren Anders Alfredsson har 
avlidit, 61 år gammal. Närmast anhöriga är barnen 
Erika och Isak, sambon Kerstin och hennes son Jo-
hannes samt åldrig mor.

”Depression ett livshotande tillstånd” var 
rubriken på ett omfattande symposium i Lä-
kartidningen i våras.Det man ofta först tänker 
på som livshotande är den plötsliga definitiva 
katastrofen som avslutar så mångas liv. Det 
livshotande kan också, som hos Anders, vara 
till en början mindre dramatiskt men med 
långdragna svårbehandlade depressiva perio-
der. Lidandet är vanligen svårt med uppgiven-
het, ångest, invalidiserande obeslutsamhet, 
upphävt självförtroende, sömnlöshet. Sym-
tomlindring, som på sikt blir destruktivt och 
svårt förödmjukande, söker inte sällan den 
drabbade. Så blev det tyvärr.

Såhär minns vi Anders, vår vän sedan decen-
nier. Han var född och uppvuxen i Värmland. 
Han var varm och jätterolig som man tänker 
sig en värmlänning. Musik var stort i honom. 
Han studerade till en början vid musikhög-
skolan, men fruktade att till slut hamna som 
musiklärare på grundskolan. Detta insåg han 
ej skulle passa honom och han gick över till att 
studera medicin. Han var en mycket begåvad 
pianist, deltog på somrar i kurser där interna-
tionella storheter var instruktörer. Han lyss-
nade mer än de flesta på klassisk musik och 
hade en enorm repertoarkännedom. Egen stol 
på konserthuset var vanligt.

SoM perSon vAr Anders lite blyg och åter-
hållsam. Han var ingen estradör utom när han 
satt vid pianot I den lilla nära vänkretsen som 
vi fick förmånen att tillhöra. Då var han inte 
blyg. Vi trivdes i hans närhet, luncher med 
Anders var mycket trevliga med samtal som 
rörde allt och hela tiden invävda med små fi-
nurliga roligheter. Han utstrålade godhet och 
var brett humanitärt förankrad, något som vi 
som arbetade kliniskt nära honom fick erfara. 
Han såg hos sina patienter inte bara den njur-
sjukdom han var satt att sköta utan också an-
dra problem, inte minst psykiatriska. Sådant 
skötte han med kontinuerliga konsultationer, 
smidigt, utan krångliga administrativa piru-
etter: Han var omvittnat bra för sina patienter, 
han insåg värdet av kontinuitet för både den 
vårdade och den vårdande. Detta har tyvärr på 
senare år blivit en bristvara i sjukvården.

De senaste två åren kom vi tyvärr att glida 
för långt ifrån Anders och hans familj. Detta 
ber vi om förlåtelse för. Han är sannerligen i 
ljust minne bevarad.

Kollegorna Birgitta persson, Jonas Thanner, 
Martin risenfors, Johan Holmdahl, Lennart 

Boberg, ola Samuelsson, Lars Klintberg, 
Gunnar Stelin och Bengt Lundström

Ordlös kontakt   på Björkö 
terna”, replikerade han. Tydligen 
hade jag stått och stampat i takt 
med allt som hade med Socialde-
mokraterna att göra. När Palme 
körde igång hade jag dragits med. 
Men när Fälldin hade varit uppe 
och snackat så hade jag stått där 
helt gravallvarlig. Det är en kul grej 
som jag alltid kommer att minnas.

MinnenA oCH vännernA som hon 
har fått just på Björkö är många. 

– Det är ju tack vare mina föräld-
rar. Att de var döva var ingången till 
allt det här, att jag först kom hit. 

Gull-Britts föräldrar växte upp 
i en tid när teckenspråket var för-
bjudet i skolan och undervisning-
en. De fick utstå mycket på grund 
av det. Både från lärare och andra 
elever.

– Många som var med på den ti-
den har hemska historier som de 
berättar om. De fick stryk om de 
tecknade något med händerna.

I dag blir teckenspråket mer och 
mer accepterat. Melodifestivalen, 
nyheter och flera andra tv-program 
finns med teckentolk och nästan 
allt kan ses med textning.

– Jag visste från det att jag var 
ett litet barn att jag skulle kunna 
hålla på med något som hade med 
teckenspråk att göra. Jag har jobbat 
med allt tänkbart där teckenspråk 
behövs. Bland annat på arbets-
marknadsverket som konsulent 
för döva arbetssökande. Fram tills 
för något halvår sedan så var jag 
frilansande tolk. 

näSTA STeG är att bli pensionär och 
hon hoppas att dagens ungdomar, 
som använder teckenspråk hemma, 
ska ta vid där hon slutar. 

– Kommer du exempelvis in nå-
gonstans som teckenspråkstolk så 
kan du hålla det jobbet fram till 
pensionen. Utan oro. För det är 
ett stort behov av det. Jag har haft  
lyxen att följa med idrottsfören-
ingar över hela världen. Säg vad jag 
inte har sett. Och allt är tack vare 
teckenspråket.

MaRcuS OlSSOn
031-62 40 00 namn@gp.se

Läs i morgon: Nichlas Strandberg, 
Kalvsund, kämpar för en levande ö.

Grötö

Rörö

Hyppeln

Björkö

Kalvsund

Hönö

Fotö

Hälsö

Källö-
Knippla

Öckerö

Värd  
att fira
Fått drömjob-
bet? Äntligen 
tagit körkort?  
Seglat jorden 
runt? Säkert 
känner du 
någon som är 
värd att upp-
märksamma 
med ett por-
trätt i GP. Skriv 
och tipsa oss.

De finns mitt 
ibland oss – 
människorna 
som bär på en 
historia värd 
att berätta. 
Säkert känner 
du någon med 
ett spännande 
levnadsöde. 
Skriv och tipsa 
oss.

Ett livs 
historia

Kanske är det 
personen du 
lever med 
i dag, kanske 
din ungdoms-
kärlek? Eller 
grabben i 
bloggen bred-
vid.
Du bestämmer. 
Skriv max 
1500 tecken 
om ditt livs 
kärlek. Mejla 
med en jpg-
bild till 
namn@gp.se
Vi väljer ut 
och publicerar 
ett urval.

Mitt livs 
kärlek

♥

Bilder: JakOB LuNdBERG

FLerSpråKiG. Gull-Britt Engdahls föräldrar var med och startade Solhem, en mötesplats för döva, redan under 1930-talet. Då var teckenspråket förbjudet,  den som      använde det i skolan kunde få stryk, berättar Gull-Britt.

Kort om Björkö
*	På kommunens näst största ö bor 
1 489 personer. Här finns bland an-
nat flera affärer och restauranger. 
Fram tills 1999 var stora delar av ön 
militärt område. 
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Nichlas Strandberg kämpar för 
ett levande Kalvsund.  
    – Mardrömmen är en ö som 
bara befolkas under somma-
ren, säger han.

Kalvsund är Nichlas Strandbergs 
hem. Han trivs här. 

– Det är en väldigt charmig ö. När 
man går här får man en känsla för 
den vänliga atmosfären. Folk är ny-
fikna när det kommer nya männ-
iskor. Många känner sig välkomna.
Kalvsundsborna är trevliga och 
öppna, även om det så klart finns 
alla sorter, säger Nichlas. 

Han påpekar att ön ligger strate-
giskt bra till för att kunna ha året-
runtboende, med endast en timme 
in till Göteborg. Själv tar han oftast 
bussen, som går raka vägen in till 
jobbet. Men det hade kunnat vara 
bättre. Lågstadieskolan och försko-
lan har precis lagts ner. 

– Skolan har varit hotad av ned-
läggning sedan 60-talet. Det har 
funnits eldsjälar här som har käm-
pat för att hålla kvar skolan. De 
lyckades till och med få hit Olof 
Palme som var ansvarig minister. 
Han vallades runt här. Kalvsunds-
borna pekade på husen och berät-
tade för Palme om var det väntades 
barn och vilka som var näst på tur. 
Han bestämde att skolan fick vara 
kvar. I alla fall så länge det inte 
fanns någon bro hit. 

NichlaS är eN av dagens eldsjälar. 
Han har kontaktat skolministern 
Jan Björklund.

– Jag fick ett formellt svar från 
hans sekreterare. Björklund kom-
mer inte hit. 

Nichlas dotter Linnéa är två år. 
Som det ser ut nu kommer hon inte 
att få gå i skola i närheten av sitt 
hem. Nichlas är ordförande i Kas, 
Kalvsunds allmänna samhällsför-
ening, och gör vad han kan för att 
skapa förändringar. 

– Kas är vårt öråd. Det är en in-
stans där vi kan diskutera olika sa-
ker. För mig var det en ren slump 
att jag kom med där. Det behövdes 
folk. Jag är oftast en engagerad 
person, och bor man som vi gör 
här så blir man påverkad av alla 
slags förändringar, små och stora, 
positiva och negativa. Kan jag vara 
med och göra något bra av det så vill 
jag gärna ta chansen och påverka. 
Engagemanget har bara ökat. 

KalvSuNd har bara 219 bofasta. 
På sommaren är det uppemot 350 
som bor här.

– I ett så här litet samhälle hän-
der det så mycket från månad till 
månad. Det är inte som på ställen 
där det bor 20 000. Där märks det 
knappt om några familjer flyttar 
in eller ut. Här gör det en jättestor 
skillnad om bara EN familj flyttar.  

Till höstterminen skulle skolan 
ha haft fem elever från Kalvsund 
och grannön Grötö. 

– Det är klart att det är lite väl 
lite, men om något år eller två så är 
den siffran det dubbla om man ser 
till vilka barn som finns här i dag. 
Periodvis har det varit 25 elever i 

klassen. Det finns lösningar. Om 
man vill hitta dem. 

Nichlas har själv räknat noga på 
vad nedläggningen skulle kosta 
och jämfört med andra öar i kom-
munen och platser i landet. Enligt 
honom kan skolans ekonomi inte 
vara det enda som ligger bakom 
beslutet. Nichlas uträkning visar 
att kommunen bara sparar 100 
000 kronor per år i personal- och 
lokalkostnader.

– Vi har precis fått veta att det 
planeras lägenheter där skolan är 
i dag. Det är hyreslägenheter som 
planeras, och det är kommunens 
bostadsbolag som äger marken 

Grötö

Rörö

Hyppeln

Björkö

Kalvsund

Hönö

Fotö

Hälsö

Källö-
Knippla

Öckerö

”Jag har blivit väldigt 
irriterad över det 
här. Jag förstår inte 
varför de inte vill 
ha en fungerande 
kommun. ”

a r t i k e l s e r i e ,  d e l  9  av  10

• Från ö till ö 
Tidigare artiklar:  
9, 10, 11, 12, 13, 14,  15, 16/8

17 auGuSTi

1922 
öppnas Cover 
Garden, världens 
största dans- 
salong, i New York.

1943 
sätter Arne Andersson världs-
rekord på 1 500 meter i Göte-
borg med tiden 3.45,0.

1945 
utropas det självständiga Indo-
nesien i Jakarta. Fem år senare 
(1950) på samma datum, skulle 
landet också officiellt få sin 
självständighet från Holland.

1954 
inleds den 
första New-
port Jazz Fes-
tival på New-
port Casino i 
Rhode Island. 

Festivalens främsta attraktio-
ner är Ella Fitzgerald, Dizzy  
Gillespie och Gerry Mulligan.

1960 
sätter den då 
15-åriga Jane 
Cederqvist 
världsrekord på 
800 meter frisim 
med 9.55,6 vid 
tävlingar i Upp-
sala. Strax efter tog hon silver 
på 400 meter fritt vid Rom-OS 
– Sveriges första individuella 
kvinnliga medalj i simning. För 
dessa insatser fick hon senare, 
som första kvinna, Svenska 
Dagbladets bragdmedalj.

1987 
knuffar Steffi Graf ner Martina 
Navratilova från första platsen 
på damernas tennisrankning. 
Den 18-åriga tyskan har vunnit 
åtta stora turneringar inklusive 
Franska Öppna.

dagens namn
verner är ett tyskt namn som 
betyder ungefär varnisk krigare  
(Varner är ett folkslag). Namnet 
har använts i Sverige sedan 
1200-talet. Antalet namnbärare 
är runt 10 900, omkring 1 300 
har det som tilltalsnamn. 

valter är ett forntyskt namn 
som härstammar från Waltheri, 
som betyder makt och krigare. 
Antalet namnbärare ärrunt  
13 600, av dessa har omkring  
2 500 det som tilltalsnamn. 

De finns mitt ibland 
oss – människorna 
som bär på en historia 
värd att berätta. Sä-
kert känner du någon 
med ett spännande 
levnadsöde. Skriv och 
tipsa oss.

Ett livs historia

Regler för minnesord
Vi vill veta den avlid-
nes ålder, hemort och 
närmast anhöriga samt 
skribentens kontakt-
uppgifter. Texten bör 
vara högst 2 500 
tecken inklusive mel-
lanslag. Vi förbehåller 
oss rätten att korta 
och redigera den.
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eNGaGerad. För Nichlas Strandberg är det självklart att det bör finnas en skola                        på Kalvsund. Men nu har både lågstadiekolan och förskolan precis lagts ned.

Kort om Kalvsund
På kommunens till ytan minsta ö bor 
219 personer. Här finns ett färjeläge, 
en fotbollsplan, men varken butiker 
eller restauranger. 

Han vill påverka  öns framtid

020-61 62 00  •  www.memira.se
Lilla Bommen 5B, Göteborg

Behöver du glasögon 
för att se det här?
Efter sin ögonoperation behöver Christer 
Lindarw inte längre glasögon för att 
kunna läsa. 

Du kan också uppleva friheten utan 
glasögon och linser. Vi behandlar dagligen 
alla typer av synfel. Kontakta oss så 
berättar vi mer.

på köpet
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och huset. Så där kan de få in hyres-
intäkter, men de måste göra en stor 
ombyggnad först.

Skolan och förSkolan diskute-
ras på varje öråd. Det väcker starka 
känslor hos Kalvsundsborna.

– Jag blir bestört. Förbannad. Jag 
har blivit väldigt irriterad över det 
här. Jag förstår inte varför de inte 
vill ha en fungerande kommun. 

Han är argast över det som han 
kallar nonchalansen från politi-
kerna, som inför förra valet lovade 
att skolan skulle vara kvar.

– Folkpartiet gick till val på att 
bevara skolorna på alla öarna och 

fick många röster. Men det har inte 
funnits någon dialog alls med oss 
nu. Det har begåtts stora misstag i 
kommunens sätt att hantera detta. 
De ljuger. Vi kommer att presente-
ra en del av felen på ett möte med 
kommunfullmäktige i september. 

Nichlas Strandberg, andra för-
äldrar och öbor hoppas fortfarande 

på skola och förskola på Kalvsund 
i framtiden.

– Allt annat känns orimligt. Det 
är i stort sett alla medborgare på 
Kalvsund, Grötö och Björkö som 
påverkas och folk på andra öar ser 
detta som ett dåligt tecken. Vill vi 
ha en levande kommun måste vi ha 
vissa basala samhällsfunktioner. 
Annars slutar det med att ön bara 
lever på sommaren och att husen 
står tomma på vintern. Så vill i alla 
fall inte jag ha det.

Marcus  OlssOn
031-62 40 00 namn@gp.se

läs i morgon: För Karin Karlsson, 
Knippla, står fisken i centrum.

nichlas Strandberg
Ålder: 40
Gör: IT-tekniker på Trafikverket
Bor: Villa på Kalvsund
Familj: Sambon Charlotte Eriksson 
och dottern Linnéa, två år.

Vanor som är  
värda att värna om

J
ag har gått i kyrkan hela 
mitt liv och om inget 
oförutsett inträffar så 
kommer jag att fortsätta 
göra det under över-
skådlig framtid. Mina 

föräldrar bar mig till Filadelfia 
i Kramfors som barn, sedan har 
jag försökt gå till kyrkan varje 
söndag genom alla 
olika skeden av 
livet, och när den 
dagen kommer 
då jag inte kan ta 
mig dit för egen 
maskin hoppas jag 
att någon vänlig 
själ hjälper mig. 
För till kyrkan 
vill jag. Man kan 
undra varför? Om det alltid är så 
bra? Om man alltid går upplyft 
därifrån? 

Svaret är förStåS, nej. Kva-
liteten, mätt på ytan, går upp 
och ner, precis som ens egen för-
måga till närvaro och öppenhet. 
Det är något annat som drar.  
Något som mer liknar kärlek.  

Jag känner mig djupare och dju-
pare besläktad med katoliker, 
ortodoxa, lutheraner, baptister 
och bara Gud vet vad alla kallas 
som ber till en och samme Gud. 
Nästan var man än hamnar i 
världen finns ett litet hus med 
ett kors på, och så snart man 
letar sig in där möter man något 
bekant. Alla olikheter och va-
rianter till trots. Ibland tänker 
jag att även om Gud inte skulle 
vara inblandad skulle detta ha 
ett högt värde. Men nu tror jag 
att Gud är inblandad. Vid den 
tanken blir man liten som ett se-
napsfrö. Och väldigt lycklig. 

Så trots att jag inte är lycklig 
över precis allt jag möter i kyr-
kan, fortsätter jag gå. Försöker 
förändra somligt och sluter fred 
med somligt. Precis som man får 
göra med sig själv. Och för varje 
år som går upptäcker jag alltmer 
värdet av att ha vanor som man 
inte alltid måste fråga sig själv 

om man har lust till eller inte. 
Kontrakt eller åtaganden, med 
sig själv främst, som löper över 
tid i ens liv. 

I radion hörde jag en kvinna 
berätta om att hon deltagit i nå-
gon form av religiös ritual. Hon 
beskrev upplevelsen med orden: 
”Ritualen rörde vid något vid-
sträckt inom mig.” Ett vackert 
sätt att beskriva ritualer, men 
också det stora med att ha goda 
rutiner. Den fasta ordningen, 
hur enkel den än må vara, kan bli 
en form som öppnar något ovän-
tat stort. Nytt i alla ära, men det 
vana har andra kvaliteter. Upp-
repningen är en älskad hustru 
som man aldrig ledsnar på, ty det 
är ju bara det nya man ledsnar på 
skrev Sören Kierkegaard. 

I våraS annonSeradeS det om 
ett föredrag med rubriken För-
ändra dina tankar så förändrar 
du ditt liv. Ungefär så. Jag ång-
rar att jag inte gick dit, hade nog 
fått en del goda råd. Samtidigt 
inser jag också att jag alltför ofta 
försökt förändra mina tankar 
bara för att upptäcka hur snabbt 
de slirar ner i gamla hjulspår 
igen. Jag tror också på den om-
vända ordningen: Förändra ditt 
liv, så förändras dina tankar. 

Det är först när man gör nå-
got, som man förstår varför man 
ska göra det. 

Bild: JakOB luNdBERG

engagerad. För Nichlas Strandberg är det självklart att det bör finnas en skola                        på Kalvsund. Men nu har både lågstadiekolan och förskolan precis lagts ned.

Tomas 
Sjödin

Författare, pastor i Smyrnakyrkan 031-62 41 40 • namn@gp.se

k r ö n i k a n

Ibland tänker jag 
att även om Gud 
inte skulle vara 
inblandad skulle 
detta ha ett högt 
värde.

Han vill påverka  öns framtid

Golvlampa
 D-33

 fr.  1  130:-

Matbord Andrarum
88x200 eller 88x250 cm.

fr. 9  490:-
( ord. fr. 12 640:- ) 

Soffa Ishøj
3-sits i tyg Rio eller London

 12  990:-
( ord. 17 650:- ) 

Nu flyttar rabatten in i butiken ! Ett urval ser ni nedan. För fullständig information: www.larssonfurniture.se
Tänk på att erbjudandet på flera möbler är tidsbegränsat eller endast finns i begränsat antal. Välkommen.

Sommarrabatter

Bord Grimskär
Runda 60, 78 eller 96 cm

fr.  3 420:-
Fåtölj Grenå

 fr.  7  170:-

( ord. fr. 1 280:-) 

( ord. fr. 4 040:- ) ( ord. fr. 8 440:- ) 
Göteborg: Kungsgatan 4 • 031-13 36 52 • Malmö: Södergatan 7 • 040-23 83 45 • larssonfurniture.se •  Sjöbo (Skåne): Larsson Fabriksbutik
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18 AUGUSTI

1227 
dör Mongol-
hövdingen 
Djingis Khan till 
många europe-
iska och arabiska 
kungars och furstars 
lättnad. Det skulle inte ta lång 
tid innan hela hans fantastiska 
rike började falla sönder.

1920 
jublar kvinnorna i USA när det 
nittonde tillägget i den ameri-
kanska konstitutionen ratifice-
ras. Det ger alla kvinnor i landet 
rösträtt.

1951
får kaffet åter 
börja säljas 
fritt i Sverige 
efter att ha 
ransonerats 
under många år. Värst var det 
1942, då man bara fick köpa ett 
och ett halvt gram per dag.

1962
spelar Ringo Starr (Richard Star-
key) för första gången med The 
Beatles på The Cavern Club.

1967 
plöjer en gotländsk bonde från 
Lummelunda sin åker och fin-
ner en nästan tio kilo tung sil-
verskatt från 1100-talet. 

1969 
ligger Workin’ 
Man Blues med 
Merle Haggard 
and the Strang-
ers överst på  
amerikanska 
Country-listan.

1972 
rymmer 15 fångar från det 
dittills rymningssäkra Kumla-
fängelset.

1977 
begravs Elvis 
Presley utanför 
Graceland. 150 
personer är  
inbjudna till 
ceremonin. 
Utanför 
finns 75 000 männ-
iskor som kommit för att få se 
en skymt av begravningen.

Dagens namn

Ellen är en dansk form av Elin 
men även en engelsk form av 
Helena och ett smeknamn till 
Eleonor. Betydelsen för alla 
varianterna är fackla eller den 
lysande. Antalet namnbärare är 
runt 19 200, omkring 11 000 
har det som tilltalsnamn.

Lena är antingen en kortform 
för grekiska Magdalena, som 
betyder kvinnan från Magdala,  
eller en kortform för Helena 
med samma betydelser. Antalet 
namnbärare är drygt 83 800, 
runt 58 800 har det som till-
talsnamn. 

Av 28 fiskebåtar  återstår en
Fisken har förvandlats från 
huvudrollsinnehavare till bi-
figur ute på öarna. Men i Karin 
Karlssons liv har den en central 
plats.  
    – Fler borde äta fisk och skal-
djur, säger hon.

I Knipplas hamn ligger en ensam 
fiskebåt. Brittana är danskregistre-
rad och rödvit. Det är Karin Karls-
sons båda bröder som äger den. 

a r t i k e l s e r i e ,  D e l  10  av  10

• Från ö till ö 
Tidigare artiklar:  
9, 10, 11, 12, 13, 14,  15, 16, 17/8

– Det är den enda fiskebåt som är 
kvar på ön. Jag minns 70-talet. Då 
fanns det 28 fiskebåtar på Knippla. 
Det här var Sveriges fiskebåttätaste 
område. Och det bodde 700 perso-
ner här då. Här fanns ett båtvarv 
och ett vadbinderi också. Fisket 
gjorde att butikerna kunde gå runt. 
Här fanns tre livsmedelsbutiker 
när jag växte upp, säger Karin.

– Det är väldigt vemodigt, fort-
sätter hon. När fisket dör ut är 
det väldigt mycket annat som dör 
ut också. Det har varit en negativ 
stämning på ön. Men det är på väg 
uppåt. Det byggs några nya hus här, 
det var ett tag sedan det var så. 

EFTEr dE GodA åren på 1970- och 
80-talet började en avfolkning. 
Många hus har förvandlats till som-
marboenden.

– Knippla kallas ibland för än-
kornas ö. Det sägs att det sitter en 
dam i varje hus. När de faller ifrån 
köper sommargästerna husen. Då 
försvinner åretruntboendet. Jag  
säger själv att jag bor på Stureplan, 
för det bor bara stockholmare runt-
omkring min lägenhet, ha ha.

Även om fiskenäringen har mins-
kat i Öckerö kommun så har det 

en central roll i Karin Karlsson och 
hennes familjs liv. 

– Det här var kommunens första 
räkbåt, för 30 eller 40 år sedan.

Hon bankar varsamt med handen 
på Brittanas röda skrov. 

– De fiskade sill, räkor och kräf-
tor tidigare. Jag har hjälpt till med 
det jag har kunnat. Jag har skurat 
båten, det har jag verkligen gjort. 
Men jag har inte varit med ute så 
mycket, någon gång till Danmark 
bara. Jag är ingen sjömänniska. Jag 
mår jättedåligt av havet. 

Karin har på nära håll följt ut-
vecklingen ute på öarna.

– Fisket har varit ett lärlingsjobb, 
som nästan alltid gått vidare från 
far till son. Pojkarna fick börja som 
kockar ombord och lära sig allt från 

grunden. Så är det inte längre. 
Ungdomarna vill hålla på med an-
nat. Det finns ingen ekonomi i det 
längre, de kan inte försörja sig på 
det. Det är därför båtarna flaggar 
ut. Det är så hårda kontroller, regler 
och kvoter. Gör man fel kan man få 
dyra böter. Fiskarna ses nästan som 
kriminella av myndigheterna. Det 
är en tuff bransch med tanke på allt 
de måste hålla koll på. 

HAMnArnA, SoM Förr var fyllda 
med fiskebåtar, har många lediga 
platser. Stora delar har omvandlats 
till gästhamnar. Även uppe på land 
har mentaliteten förändrats. Folk 
äter inte lika mycket fisk längre, 
berättar Karin.

– Det här är egentligen en fiske-
kommun, trots att många har flag-
gat ut. Men trots att det ändå finns 
fiskebåtar kvar här så köper kom-
munen själv in pangasius och an-
nan fisk från Asien. Det borde inte 
få förekomma här. Jag äter fisk el-
ler skaldjur sex dagar i veckan. Äter 
du det, en apelsin och ett ägg om 
dagen så har du fått i dig allt du be-

Karin Karlsson
Ålder: 54. Född på Knippla
Gör: Fiskhandlare
Bor: Lägenhet på Knippla
Familj: Två bröder, tre systrar

”Det är en tuff 
bransch med tanke 
på allt de måste hålla 
koll på.” 

Bild: JakOB LuNdBERG

ForTFArAndE FISK I FoKUS. För Karin Karlsson och hennes familj har fiskenäringen inte förlorat sin betydelse. Brödernas båt Brittana var kommunens första                         räkbåt, för 30–40 år sedan, och används fortfarande. 
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SkymningStid

Han levde med stolthet
Johan Norinder, Göteborg, har avlidit 65 år gammal.

Jag kände Johan Norinder 
sedan början av 70-talet 
och kom honom närmare 
sedan jag återvände från 
Berlin till Göteborg i bör-
jan av 2001. Han var en 
mycket speciell människa, 
ivrig att diskutera både 
filmer och böcker, politik 
och känslor. Han var varm 
och mycket ödmjuk, utan 
prestige, vilket kanske be-
rodde på att han rest mycket och  
sett mycket, mött många slags människor.

Under flera år på 70-talet arbetade han med 
att redigera en då radikal musik-tidskrift, som 
hette Musikens Makt och hade sina lokaler på 
Husargatan i Haga. Sedan var han många år 
till sjöss, jobbade också på olje-plattformar i 
Nordsjön och på många olika krogar i Göte-
borg. Johan var en mycket duktig kock, som 
hade en konstnärs känsla för hur mat skulle 
tillagas och serveras. Senare utbildade han sig 
till ekonom vid Handelshögskolan, men fick 
märkligt nog inga jobb i yrket, trots mycket 
bra avgångsbetyg och hundratals försök att 
hitta en anställning. Kanske hade han sett för 
mycket av världen, för att passa inom ramarna 
för ett svenskt företag?

Jag minns mitt första möte med Johan. Då 
satt han på trappan till Musikens Makts loka-
ler, i kvällssolen, med en kopp kaffe. Han var 
lång och blond och hade då jobbat intensivt 
i nästan ett dygn, för att lägga sista handen 
vid ett kommande nummer av tidskriften. Vi 
hade setts på gatorna och mötts på fester, men 
aldrig riktigt talat med varandra. Jag satte 
mig bredvid honom där på trappan och vi ta-
lade om musik och framtid och resor vi bägge 
gjort – och hoppades att göra. Vi var två unga 
män, som var övertygade om att de gamla hie-
rarkierna och stelnade tankesystemen var på 
väg att ersättas av en helt ny livskänsla och ge-
menskap. Ännu har det inte blivit så, men den 
gången hade vi bägge de drömmarna.

Nästan hela sitt liv bodde Johan i Haga. Un-
der de senaste fem–sex åren minns jag hur han 
ofta kom cyklande på en åldrad och rätt sliten 
cykel, försiktigt kryssande mellan alla fot-
gängarna på Haga Nygata. Han cyklade alltid 
mycket långsamt, nästan högtidligt, rak i ryg-
gen, som en man som aldrig hade någon bråd-
ska. Han hade många vänner och ofta steg han 
av cykeln för att samtala med dem, för att ta en 
kopp kaffe. Jag minns mina egna samtal med 
honom som mycket spännande – vindlande 
och oförutsägbara. Johan följde noga världs-
händelserna – ofta på nätet – och han samlade 
på sig oerhört mycket udda och ibland över-
raskande information, som gav helt nya per-
spektiv och rymde fakta som konventionella 
medier sällan förmedlar. Det var ett äventyr att 
träffa honom och diskutera med honom. 

Han var en fena på datorer – och på layout. 
Detta kom oss till stor nytta på Hagabion de år 
han deltog i arbetet på Hagabions kontor, där 
han hjälpte oss med affischer och presentatio-
ner och, framför allt, bringade reda i statisti-
ken för Europa Cinemas. Det arbetet vet jag att 
han var glad för, även om det ibland avbröts 
av sjukdomsperioder. Han var en människa 
som alltid levt ett mycket fritt liv – ofta med 
mycket små ekonomiska marginaler – men 
med stolthet.

Jag är djupt sorgsen över Johan Norinders 
hastiga bortgång. Frånvaron av hans gestalt 
och röst, den långsamt och högtidligt cyklan-
de vännen. Han fattas mig. Han fattas oss. Han 
var en unik gestalt – i Haga och i Göteborg. 

Johan Bergström
Kassör, Hagabions styrelse

skymningstid är GP:s vinjett för tankar kring  
livets slut och minnet av dem som gått bort.

Av 28 fiskebåtar  återstår en
höver på en dag. Jag har inte varit 
sjuk en enda dag sedan jag började 
jobba i fiskbranschen.

Karin Karlsson har arbetat i fisk-
affär och med egen cateringverk-
samhet sedan början av 80-talet. 
Sedan tre år tillbaka äger hon och 
systern Christine Nilsson en egen 
fiskaffär på Hönö.

en annan person som uppskattar 
fisk och skaldjur hälsade på ute på 
öarna för två somrar sedan.

– Vi lagade maten till kronprin-
sessan Victoria när hon var här på 
besök. Vi hade Säpovakter med oss 
inne i köket. Det var spännande. En 
höjdpunkt i karriären så här långt. 
Fast jag har träffat prins Bertil  
tidigare också. Trots att det finns så 
många bra restauranger i kommu-
nen så fick vi den äran. Det var hem-

bygdsgården på Öckerö som ville 
att vi skulle göra det. Kronprinses-
san fick vår vardagsmat, kokt kolja 
med pepparrotssås. Någon förrätt 
fick hon inte, det äter vi inte här 
ute, ha ha. Hon var jättenöjd med 
maten. Hon fick med sig räkor från 
mina bröder hem till prins Daniel. 
Vi ispackade det åt henne.

Karin Hoppas att fler gör som 
kungligheterna och börjar äta ha-
vets läckerheter.

– Barnen äter inte lika mycket 
fisk längre. Det är tacos och pizza 
och allt annat möjligt. Skaldjuren 
minskar också. Förr åt alla räkor på 
fredagen, men så är det inte längre. 
Det är synd, för räknar man på det 
är det billigare att äta sig mätt på 
räkor än på pizza. Och väljer du rä-
korna så får du en massa vitaminer 
och zink som inte finns i pizzan.

Marcus OlssOn
031-62 40 00 namn@gp.se

Läs i morgon: Fem frågor till Marcus 
Olsson, Höno-pojk och reportern 
som skrivit ö-seriens texter.

Grötö

Rörö

Hyppeln

Björkö

Kalvsund

Hönö

Fotö

Hälsö

Källö-
Knippla

Öckerö

”Vi hade Säpovakter 
med oss inne i köket. 
Det var spännande.”

Bild: JakOB LuNdBERG

fortfarande fisK i foKus. För Karin Karlsson och hennes familj har fiskenäringen inte förlorat sin betydelse. Brödernas båt Brittana var kommunens första                         räkbåt, för 30–40 år sedan, och används fortfarande. 

Kort om Knippla
På ön som är kommunens näst mins-
ta bor bara 344 personer. Här finns 
en affär, en gästhamn, ett frukost-
kafé, en pizzeria och en restaurang.

Kanske är det 
personen du 
lever med 
i dag, kanske 
din ungdoms-
kärlek? Eller 
grabben i 
bloggen  
bredvid.
Du bestämmer. 
Skriv max 
1500 tecken 
om ditt livs 
kärlek. Mejla 
med en jpg-
bild till 
namn@gp.se
Vi väljer ut 
och publicerar 
ett urval.

Mitt livs 
kärlek

♥

Lappkast 
i livet
En del männ-
iskor tar mod 
till sig och  
byter spår i 
livet. Känner 
du någon som 
tagit språnget 
mot något 
helt nytt och 
är värd ett 
porträtt i GP? 
Skriv och tipsa 
oss.

Värd  
att fira
Fått drömjob-
bet? Äntligen 
tagit körkort?  
Seglat jorden 
runt? Säkert 
känner du 
någon som är 
värd att upp-
märksamma 
med ett por-
trätt i GP. Skriv 
och tipsa oss.


