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Väskkontroller på Ica
Efter problem med snatteri har den lokala 
Ica-butiken börjat titta igenom väskor vid 
kassan. Sidan 3

Säl på kroken oroar
Fritidsfiskaren: ”Jag har fiskat här i 70 år, 
men detta är något jag aldrig upplevt förut”

Sidan 7

Tre nomineringsgrupper gör upp om 
makten i kyrkovalet på söndagTre nomineringsgrupper gör 
upp lokalt i kyrkovalet.  
Läs mer på sida 4. 
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På söndag den 19 
september är vi på 
plats vid Hemgården 
och rapporterar live 
från kyrkovalet. Följ 
vår rapportering här 
om ni vill se vad som 
händer!

I veckans angelä-
get besöker Josefin 
Fredén Angeläget för 
att diskutera sitt del-
tagande i SVT Plays: 
Draknästet. Vi pratar 
även om bland annat 
kyrkovalet och sälar.

Ljungskile Nyheter 
har pratat med rek-
tor och deltagare 
på Ljungskile folk-
högskola om varför 
demokratidagen 15 
september bör upp-
märksammas.

I veckan firades Demokratins dag över 
hela världen. För 100 år sedan fick kvin-
nor rösträtt i Sverige, ett stort framsteg 

för demokratin. Denna viktiga händelse har 
vi på redaktionen uppmärksammat. För oss 
journalister ger demokratins utveckling en 
chans att förklara, resonera, beskriva och 
tolka vår omvärld på olika sätt. Det ger oss 
en möjlighet att följa med i denna ständigt 
föränderliga värld. 

VI PÅ REDAKTIONEN är mycket tacksamma och 
glada att vi lever i en demokrati och att det 
finns modiga människor före oss som har 
arbetat för att bana väg för en fri och obe-
roende press. Journalistiken är en viktigt 
byggsten i en stark demokrati som Sverige. 
På redaktionen arbetar vi ständigt med att 
sprida nyheter som ger information och 
kunskap som påverkar dig och omvärlden. 
Ni som läsare är oerhört viktiga för oss ef-
tersom det är ni som ger oss tips och idé-

er. Tips som vi kan gå vidare med, 
granska och göra journalistik av. 

I vårt samhälle blir det allt svå-
rare och utmanande att verka för 
det fria ordet, samtidigt som  det 
på många sätt är viktigare än nå-
gonsin. Attacker mot media och 
personangrepp mot journalister 
blir allt vanligare och är ett hot mot 
demokratin. Att fortsätta värna om 
den fria pressen och det fria ordet 
är helt avgörande för vårt samhälles 
välmående och utveckling.

SÅ TACK FÖR att ni läser oss och att ni 
fortsätter att ge oss tips och inspira-
tion så att vi kan förmedla och på-
verka vårt demokratiska samhälle.

ANDREA FLYGARE
andrea.flygare@edu.ljungskile.org

”Journalistiken: En byggsten för  
demokratin ”

På grund av problem med snatteri har 
den lokala Ica-butiken börjat kolla 
igenom kundernas väskor vid kassan 
när de är på väg ut. Något som har rört 
upp känslor bland invånarna i  
wLjungs kile. En del känner sig obe-
kväma när de blir ombedda att visa 
upp väskan, medan andra menar att 
det är butikens fulla rätt.  

Det var i Facebook-gruppen Detta händer 
i Ljungskile som diskussionen startade, och 
blev till en klassisk vattendelare. Den loka-
la matvarubutiken har upprepade problem 
med snatteri, och nu tar man till åtgärder 
genom att be sina kunder visa upp med-
havd väska vid kassan när de har handlat. 
Antingen är man för det, eller emot.

Att gå till sin närliggande butik och hand-
la varor, är något många gör flera gånger i 
veckan, kanske dagligen. Oftast går det av 
bara farten, men under årens lopp hinner 
vi skapa och bygga en relation med själva 
butiken.

En som handlar på Ica i Ljungskile är 
Caroline Henriksson. Enligt henne är me-
toden med att visa upp väskan en ineffektiv 

och gammalmodig metod som hon menar 
kränker kundernas personliga integritet.

– Jag förstår givetvis tanken, men är både 
tveksam till dess laglighet och att så många 
av kunderna uppskattar det. Det finns ka-
meror, vakter och andra medel att ta till för 
att minska svinnet. Själv kommer jag i den 
möjligaste mån undvika att fysiskt besöka 
den butiken så länge detta håller i sig - ing-
en har att göra med vad jag har i min pri-
vata väska. 

Finns två synsätt 
Hur ser den juridiska aspekten på det 

hela ut då? Vad är ok för den enskilde 
handlaren att göra? Per Geijer är säkerhets-
chef  på Svensk Handel, han menar att det 
finns två sätt att se på saken. Det ena är 
känslan av att vara misstrodd och att man 
känner sig kränkt, och att detta handlar om 
relationen mellan butiken och kunden. Det 
andra är själva frågan vad handlaren har 
för juridiskt rätt att göra med någons väska. 

– Utifrån hur vi på Svensk Handel har 
valt att tolka det så ska kontroller av väskor 
vara på frivillig basis. Man kan absolut be 
att få titta i väskan, men om personen väg-
rar så har handlaren ingen rätt att tvinga 

sig till att titta i dennes väska. 
Han fortsätter: 
– Om man inte vet att personen har stu-

lit, då är det en annan situation. Då kan 
man gå vidare med rättsliga åtgärder, det 
vill säga man kan gripa personen. Om man 
inte vet det, och man bara ber att få titta i 
väskan, då får det ta stopp där. 

Positivt inställd
En annan av butikens trogna kunder är 

Felizia Andersson, hon är positiv till att de 
kollar igenom hennes väska eller ryggsäck 
och menar att det är en självklarhet att 
stödja företagarna i Ljungskile. Det hand-
lar om att man som kund ska göra rätt för 
sig.

– Att stödja våra affärer och företagare i 
Ljungskile är en självklarhet för mig. Om 
de har problem med snatterier så visar jag 
mer än gärna att jag inte har någonting i 
väskan för personalen, detta för att butiken 
ska få ett stopp på stölderna.

Ljungskile Nyheter har försökt nå Ica för 
en kommentar men utan resultat. 

ELIN WINBERG
elin.winberg@edu.ljungskile..org

Säkerhetschef om Icas kontroller
Bilden är arrangerad.                                                                                                                                                                                                     Foto: Hjalmar Östberg

LN bevakar kyrkovalet Angeläget 16 September Webb-tv: Demokratidagen
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Polariserade åsikter      inför kyrkovalet i år
Hör partipolitik hemma i kyrkan, ska 
präster få säga nej till att viga homo-
sexuella? Inför kyrkovalet på söndag 
har Ljungskile Nyheter tagit tempen 
på de tre olika nomineringsgrupper-
na, Öppen kyrka, Frimodig kyrka och 
Socialdemokraterna. Åsikterna går 
isär i Ljungskile.

Kicki Mattsson står på listan för Social-
demokraternas nomineringsgrupp. Utöver 
hennes kyrkliga engagemang arbetar hon 
som administrativ koordinator på Studie-
förbundet Vuxenskolan i Uddevalla.

–  Jag har varit med i Social demokraternas 
nomineringsgrupp sedan 1990-talet och ar-
betat med kyrkofrågor. Men det är första 
gången jag står med på lokal nivå i Ljungs-
kile. 

Tillbaka efter fyra år
Förra valet fick Socialdemokraterna inte 

ihop någon lista, men Kicki Mattsson tror 
att det har varit nyttigt. 

– Vi har sopat undan och kunnat lägga 
upp en ny strategi. I år är vi fyra stycken på 
listan, säger hon.

Sensommarvärmen hänger i och om-
famnar Uddevalla. På andra våningen i 
Studieförbundets lokaler arbetar Kicki 

Mattsson med arkivering. I ett beigt möb-
lerat konferensrum hämtar hon andan och 
fuktar strupen med bubbelvatten. 

– Vi vill att alla ska kän-
na sig välkomna när de 
kommer till kyrkan, det 
ska vara en inkluderande 
folkkyrka där vi är en god 
arbetsgivare med en bra 
arbetsrätt.

Hon talar rappt och för 
samtalet vidare på partiets 
ståndpunkter:

– Det är väldigt viktigt 
att det inte ska finnas någon diskrimine-
ring när det gäller vilket kön man har eller 
vilken läggning man har utan alla ska vara 
välkomna. Vi är för samkönad vigsel. 

Att alla ska vara välkomna är Kicki 
Mattsson och Socialdemokraternas käpp-
häst när det kommer till kyrkliga bestyr. 

– Även om folk inte går till kyrkan varje 
söndag och inte går på saker så ska de veta att 
de alltid kan gå dit oavsett. Det ska inte spela 
någon roll hur långt man har kommit i tron.

Bråk mellan grupper
I dagsläget tror Kicki Mattsson att den 

största utmaningen för kyrkan ligger i 
bråken mellan nomineringsgrupperna, 
osämjan mellan de politiskt obundna och 

de bundna. Först och främst riktar hon 
tankarna till en nationell nivå, men kom-
mer kort därefter in på den lokala nivån i 

Ljungs kile. 
– Bråken mellan   

 nomineringsgrupperna 
gagnar inte kyrkan, vi 
vet att vi har olika syn 
sinsemellan men jag 
tycker att det är vik-
tigt att följa de beslut 
Kyrko mötet har tagit. 
Vi har alltid samarbetat 
med Öppen kyrka på 

stiftsnivå och jag ser fram emot ett samar-
bete på lokal nivå.

När samtalet förs in på ett potentiellt 
samarbete med Frimodig kyrka blir svaren 
genast mer reserverade.

–  Att prata med Lars-Magnus Olovsson 
på Frimodig kyrka kan vara trevligt men 
vi kommer inte stå på samma linje. Jag 
får säga som han sa i förra veckans valde-
batt i Ljungskile: “Det finns inget positivt 
med S”. Så jag får väl säga detsamma, sä-
ger Kicki Mattsson, Socialdemokraternas 
nominerings grupp.

Lars-Magnus Olovsson är ordförande för 
Frimodig kyrka. Han fördes in i kyrkan och 
politiken genom sin pappa, som när han 
levde, arbetade som bonde och politiker 

inom kyrkliga frågor. Än idag bor han kvar 
på den 1800-tals gård där han växte upp. 
En robotgräsklippare rycker fram och fäller 
det daggvåta gräset. 

– Jag var ordförande i Öppen kyrka ti-
digare men tyckte att de var för exklude-
rande. Vi har ett ansvar att utifrån tradition 
gå försiktigt fram. Att gå från traditionell 
till modern kyrka. Jag är själv uppvuxen i 
gammal kyrklig tradition här på gården, 
säger han och gör en svepande gest med 
handen.

”Tre hjärtefrågor”
Han väger inledningsvis sina ord med 

omsorg, men när det kommer till kyrkan 
och politik är Frimodig kyrka väldigt be-
stämda och han går rakt på sak. 

– Vi har tre hjärtefrågor. Dels vill vi inte 
ha några politiska partier i kyrkan då den 
är en självständig del från staten. Vi lever 
i Guds skapelse och vi ska vara rädda om 
den och sköta om våra skogar.

När det kommer till samkönade äkten-
skap så tycker han att frågan har kommit 
för fort fram. 

– Jag har själv sett homosexuella 
människor på mycket nära håll så det 
handlar inte om att jag inte har någon erfa-
renhet av det. Man ska kunna bli präst även 
om man bejakar eller inte bejakar homo-

sexuella vigslar, säger han. 
Enligt honom ska det ska vara ett fritt 

val för prästen och inte en politisk åsikts-
organisation som bestämmer. Här lyser 
Lars-Magnus Olovsson och Frimodig kyr-
kas tankemönster fram i dagsljus om poli-
tikens icke-varande inom kyrkan och So-
cialdemokraternas återtåg till kyrkovalet i 
Ljungskile.

– Det finns ingenting positivt med att S 
kommer in i kyrkan igen. Vad är det för 
andra organisationer som har politiska 
partier som är med och styr: Röda Korset, 
Naturskyddsföreningen eller Läkare utan 
Gränser?

Lars-Magnus Olovsson är frispråkig och 
fortsätter sin mening: 

– Kyrkan håller på att bli en politiserad 
del; en snällhetskyrka där man tar bort lite 
grann av det djupa budskapet – kärleks-
budskapet. Nu ska man vara mer politisk 
korrekt.

Inte lika bestämd
Jakob Lindkvist är valnämndens ord-

förande och är en av Öppen kyrkas kan-
didater till kyrkofullmäktiges 25 stolar i 
Ljungskile församling. Molnen över hans 
villa i Hälle hänger som tunn bomull och 
blå himmel håller på att spricka igenom. På 
fötterna sitter ett par blå Crocs och på fing-

rarna silverringar i olika tjocklekar, och i en 
kruka på uteplatsen vajar omogna tomat på 
sin kvist.  

En kyrka för alla
– Vi vill att Svenska kyrkan ska vara alla 

medlemmars kyrka, även om du är aktiv 
eller kommer då och då. Det ska vara lätt 
att engagera dig men inte vara något tvång.

Likt Socialdemokraternas nominerings-
grupp är Jakob Lindkvist och Öppen kyrka  
för samkönade vigslar och inkludering.

– Jag ska inte kunna säga till dig hur du 
ska tro för att du ska bli godkänd, var och 
en har möjlighet att definiera sin tro. Ge-
nom inkludering tar vi särskild hänsyn till 
olika typer av människor som kanske exklu-
deras – som hbtq-personer till exempel.

När samtalet leds in på politik i kyrkan är 
han inte lika bestämd som Frimodig kyrka. 

– Jag har ingenting emot att olika grup-
per eller människor engagerar sig i kyrkan. 
Däremot känner jag själv att det känns na-
turligt för mig att tillhöra en nominerings-
grupp som inte är knuten till ett politiskt 
parti. Vi driver tankar utifrån församling-
en och medlemmars utgångspunkt, säger 
Jakob Lindkvist från Öppen kyrka. 

LOVE SCHILLER
love.schiller@edu.ljungskile.org

”Kyrkan håller på att 
bli en politiserad del; 

en snällhetskyrka 
där man tar bort lite 
grann av det djupa 

budskapet”

Kicki Mattsson är en av Socialdemokraternas kandidater i kyrkovalet.                Foto: Love Schiller

Lars-Magnus Olovsson var tidigare ordförande för Öppen kyrka, men är nu 
ordförande för Frimodig kyrka.

Hemgården i Ljungskile är en av de lokaler där invånarna kan rösta under kyrkovalet.                                                                          Foto: Hjalmar Östberg Jakob Lindkvist är ordförande i valnämnden och 
kandiderar för Öppen kyrka. Foto Love Schiller

Foto: Love Schiller

LIVE: KYRKOVALET
Ljungskile Nyheter 
kommer att bevaka  
söndagens kyrkoval och 
rapportera löpande på 
ljungskilenyheter.se
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Ett pågående rörläggningsarbete kom-
mer att påverka trafiken i Skarsjöområ-
det. Det är Skanska som på uppdrag av 
Västvatten ska lägga nya rör från Skar-
sjövägen 2 till Skarsjövägen 10. Arbetet 
beräknas pågå fram till 15 oktober. 

Mattias Lindberg är arbetsledare för rör-
läggningsarbetet.

– Det handlar om att ge bättre vatten 
och avlopp till kommunens invånare, sä-
ger han.

När det gäller trafiken är målet enligt 
Mattias Lindberg att hålla vägen öppen 
så mycket som det går, men han säger 
också att de kommer behöva stänga ner 
den helt ett antal dagar. Han kan dock 
inte ge någon exaktare bedömning på 
hur många dagar det kan komma att 
handla om.

– Det beror på hur det ser ut i marken 
under asfalten, hur lätt det är att gräva. Det 
kan ju vara berg, i värsta fall, säger Mattias 
Lindberg.

När delar av Skarsjövägen stängs av kom-
mer trafiken att ledas om via Skälläckeröds-
vägen.

SANNA BROBJER
sanna.brobjer@edu.ljungskile.org

Fritidsfiskaren Lennart Ericsson har 
fiskat utanför Ljungskile i större delen 
av sitt liv. I veckan var första gången 
han fick tag på två sälar på en vecka 
när han försökte fiska makrill.

Lennart Ericsson och hans kusin har 
fått två sälar på kroken när de fiskat i  
Ljung  s kileviken på bara en vecka. Han 
menar att sälbeståndet har ökat under de 
senaste tio åren till en nivå som är ohåll-
bar. Han är orolig för vad detta kommer 
att innebära för fiskandet i framtiden och 
är osäker på om torskbeståndet kommer 
kunna återhämta sig utan att något görs.

– Jag har fiskat här i 70 år, men detta är 
något jag aldrig upplevt förut, säger han.

Att sälarna tagit så mycket plats är 

ett problem för fritidsfiskarna. Dels kan 
de hamna på kroken, som de gjorde för 
 Lennart Ericsson, dels äter de upp fisken 
som finns i området. Något han tycker är 
 oroväckande.

– Efter trålandet och ljusfisket som sked-
de är för några år sedan har fiskbestån-
den  minskat oerhört. Ska de ha en chans 
att återhämta sig måste vi decimera säl-
beståndet, säger han.

Men även om Lennart Ericsson tycker 
det är tråkigt att sälarna förstör så mycket 
tycker han att det är synd om dem.

– Det är vi som har ställt till det. Sälarna 
har inte gjort något fel.

MATTIAS JOHANSSON
mattias.johansson@edu.ljungskile.org

Fredag 17 september 2021

En ny hamburgerrestaurang ska öppna 
i området. Jack’s Burgers, som har två 
restauranger i Stockholm, öppnar sin 
första restaurang utanför huvud staden 
på Kungstorget i Uddevalla.

Uddevallas centrum har stått utan ham-
burgerrestaurang sedan Mcdonalds stäng-
de 2018. Detta är nu på väg att förändras, 
när Jack’s Burger öppnar på hörnet av 
Kungstorget och Norra Hamngatan.

Kedjan tar över lokalerna som tidigare 
rymt den indiska restaurangen Mantram. 
Lokalerna har sett flera ägarbyten de se-

naste åren men Robin Noor, som är ked-
jans operativa chef  i Sverige, tror ändå att 
just deras restaurang kommer lyckas.

– Det har självklart varit otur för de andra, 
men jag tror vi har ett tillräckligt breddat kon-
cept. Allt ska göras från grunden, säger han.

Ska kännas som hemma
Robin Noor berättar att de inte agerar 

som en ”franchiserestaurang”, utan sik-
tar på att skapa en hemmakänsla. Detta 
är något han hoppas även kommer locka  
Ljungs kileborna till att besöka restaurang-
en.

Kedjan, som nu har två restauranger i 
Stockholm, öppnar alltså sin första butik 
utanför huvudstaden. Uddevalla valdes då 
deras marknadsanalys visade att det fanns 
ett hamburgerformat tomrum i Udde-
valla centrums restaurangutbud, något  
de hoppas att fylla.

– Vårt koncept har lyckats i Stockholm, 
och vi ser ingen anledning till att det inte 
ska funka i Uddevalla, säger Robin Noor.

Tanken är att restaurangen ska öppna i 
slutet av september.

MATTIAS JOHANSSON
mattias.johansson@edu.ljungskile.org

Ny hamburgerkedja i Uddevalla
Jack’s Burger öppnar på Kungstorget i Uddevalla i slutet av september.                                                                                                        Foto: Andrea Flygare

Säl på kroken oroar fiskare  
”Något jag aldrig upplevt”

Lennart Ericsson tycker att sälbeståndet har ökat 
till ohållbara nivåer. Foto: Mattias Johansson

De första grävtagen är tagna för rörläggnings-
arbetet vid Skarsjövägen. Foto: Sanna Brobjer

Rörläggning påverkar trafikenHälle IF får pris för 
integration
Friidrottsklubben Hälle IF belönas för sitt 
integrationsarbete från 30/30-fonden. Bak-
om fonden står före detta hockey stjärnan 
Henrik Lundqvist och spelföretaget Unibet 
som varje år delar ut 30 000 kronor varde-
ra till 30 idrottsföreningar i Sverige. I moti-
veringen lyfter Henrik Lundqvist fram hur 
Hälle IF jobbar med integration, skriver 
föreningen på sin hemsida.

Regeringen prisar 
svensk musikexport
Den 23 september delar utrikeshandels-
minister Anna Hallberg ut pris för utom-
ordentliga insatser för svensk musikexport 
2020. Även ett hederspris för mångåriga 
insatser för svensk musikexport kommer 
att delas ut. Nominerade är: Nea, Oscar 
 Holter, Ludwig Göransson, Dafina Zeqiri 
och Garmarna, skriver Utrikesdeparte-
mentet i ett pressmeddelande. 

Smittspridningen  
fortsätter   att öka i regionen
Totalt rapporterades 1 843 nya fall av 
covid-19 in under vecka 36, vilket innebär 
en ökning med 34 procent. Sjukvården ser 
fortsatt många ovaccinerade personer all-
varligt sjuka i covid-19. Samtidigt finns det 
gott om vaccin och lediga tider att boka, 
skriver regionen i ett pressmeddelande.

Inspirationsdag ska 
ge fler ekobönder
Inom tio år ska en tredjedel av den svens-
ka jordbruksmarken brukas ekologiskt. 
Samtidigt minskade den ekologiska od-
lingen på flera håll i landet under förra 
året. I regeringens handlingsplan för livs-
medelsstrategin finns ett mål om att 30 
procent av den svenska jordbruksmarken 
ska odlas ekologiskt år 2030. I dagslä-
get ligger den siffran på 20 procent. För 
att få fler gårdar att ställa om anordnar 
länsstyrelser i sju län en ekodag den 23 
september, skriver Länsstyrelsen i Västra 
Götaland i ett pressmeddelande. 

Vanligt bland unga romer 
att uppleva trakasserier
Unga romer är stolta över sin romska iden-
titet. Samtidigt är det vanligt att de upple-
ver trakasserier och diskriminering. Det 
visar en undersökning som länsstyrelsen 
gjort. Nu föreslår myndigheten åtgärder 
för att säkerställa unga romers trygghet i 
skolan och öka kunskapen inom området 
nationella minoriteter. Den 15 september 
redovisade länsstyrelsen sitt regeringsupp-
drag. Baserat på genomförda aktiviteter 
inom uppdraget presenteras en rad åt-
gärder för att motverka barns- och ungas  
utsatthet för antiziganism, skriver läns- 
styrelsen i ett pressmeddelande. 

Medborgarförslaget om sänkt has-
tighet på Uddevallavägen har nu nått 
länsstyrelsens bord. De meddelar att 
de kommer titta närmare på förslaget 
nästa månad.

Höga hastigheter och dålig uppsikt på 
Uddevallavägen mellan Aröds Korsväg i 
norr och Hälle i söder har lett till oro för 
säkerheten. Ett medborgarförslag om tra-
fiksäkerhetshöjande insatser på sträckan 
har skickats till Uddevalla kommun. 

Förslaget har under ett års tid studsat 
runt bland nämnderna i Uddevalla kom-
mun, för att nu landa på länsstyrelsens 
bord. 

Uddevalla kommun delar förslags-
skrivarens önskemål om en hastighets-
nedsättning till 50 km/h för den berörda 
sträckan och har nu skrivit en begäran om 
utredning till länsstyrelsen. 

David Forsberg som är handläggare på 
länsstyrelsen bekräftar att ärendet kommit 

till deras vetskap och meddelar att förslaget 
kommer att undersökas.

– Det finns ingen direkt handläggnings-
tid, vi behandlar de här ärendena löpande. 
Jag tror att vi kommer titta på förslaget 
nästkommande månad, säger han.

Inte kommit någonstans
Länsstyrelsen kommer först göra en be-

dömning om förslaget ska utredas. Om 
det blir en utredning kommer polisen och 
trafik verket kopplas in.

– I det här fallet har vi inte kommit nå-
gonstans än, vi fick in förslaget i slutet på 
augusti, säger David Forsberg.

Nu finns en hastighetsbegränsning till 50 
kilometer i timmen  på delar av sträckan

Länsstyrelsen ansvarar för vägar utanför 
tättbebyggda områden där staten är väg-
hållare och på enskilda vägar.

HJALMAR ÖSTBERG
hjalmar.ostberg@edu.ljungskile.org

Nästa steg för väg 680
Ett förslag föreslår att hastighetsgränsen på väg 680 sänks till 50km/h            Foto: Sanna Brobjer
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Nästa nummer kommer fredagen den 24 september.

I helgen hölls den årliga filmfestivalen 
Frame Filmfestival. Med sin kortfilm 
“Jag var bara ett barn” kammade 
Ljungskilebon Emmy Christensen hem 
publikens pris.

Frame Filmfestival är en årlig festival där 
personer bosatta i Västra Götaland kan 
vara med och tävla med sina kortfilmer. 
17-åriga Ljungskilebon Emmy Christensen 
vann då publikens pris. 

– Jag hade ju sett de bidrag jag tävlade 
mot och kände att det kommer bli svårt. 
Men jag tänkte att jag fortsätter hoppas, 
berättar Emmy Christensen.

När hon väl satt där på filmfestivalen var 
hon så nervös att när de ropade upp hennes 
namn  glömde hon av vad hon skulle säga 
i sitt tacktal. 

 – Jag blev så chockad när de sa att jag 
vann och visste inte hur jag skulle reage-
ra. Så jag sa bara att jag inte visste vad jag 
skulle säga, berättar hon med ett leende. 

I år var det närmare hundra filmer som 
skickades in till festivalen. Utav dessa så val-
des 35 filmer som tog sig vidare. Filmerna 

tävlade i fyra kategorier. De som då vann 
i någon av kategorierna gick vidare ännu 
ett steg och kommer att tävla i November-
festivalen som hålls i Troll hättan. 

Publikens favorit
Tyvärr så vann inte Emmy Christensens 

film i någon av de fyra kategorierna. Men 
hon vann publikens pris, vilket innebar att 
de som varit inne och sett filmerna under 
festivalen fick rösta på den film de tyckte 

var den bästa. 
– Det var ju jättekul att någonting man 

har gjort blir uppskattat av andra. Det gör 
ju att man blir motiverad att göra mer. Så 
direkt när jag kom hem började jag kolla 
på nya idéer, säger hon 

Intresset med film började på You-
tube. Där gjorde Emmy Christensen mest 
sketcher. Hon började även hålla på med 
teater. Men det var under filmkollot 2018 
som hon visste att det var film som hon vil-
le jobba med. Framtidsplanen är att jobba 
som regissör eller skådespelare. Helst båda. 
De två största inspirationerna inom film-
världen är regissören James Cameron och 
skådespelaren Leonardo DiCaprio.   

Nästa projekt är hon redan igång med. 
Under sommaren har hon nämligen spelat 
in scener till sin nästa film. Det enda som 
återstår är klippningen. 

– Den ska jag börja klippa nu i dagarna 
så jag kan skicka in den till fler filmfestiva-
ler, säger hon.

MARCUS CARLSSON
marcus.carlsson@edu.ljungskile.org

Emmy Christensen på Frame Filmfestival. 
Foto: Camilla Lindberg

Emmy Christensen vann publikens pris under 
Frame Filmfestival.

Emmy Christensen spelar in sin kortfilm
”Jag var bara ett barn”.

  Foto: Kajsa Ottosson  Foto: Kajsa Ottosson

Ljungskilebon prisas för sin kortfilm

På gång
Upptäck din närmiljö med hittaut
Ta med kartan på promenaden, cykelturen 
eller löprundan. Vid varje checkpoint finns 
en bokstavskod som du kan registrera på 
ditt konto. Hittaut karta finns att hämta på 
Uddevalla turistinformation. 

The Courier
Film. Engelsk dramathriller. Ljungskile folk-
högskola tisdag 21/9 kl 19.

Tipspromenad i Ljungskile
Under hösten arrangeras tipspromenader 
på följande söndagar: 19 september och 3 
oktober. Startplats vid Ljungskile Blommor 
mellan 10-13. Det kommer att finnas ett 
axplock av promenader att välja mellan.

Herself
Film. Amerikanskt drama. Ljungskile folk- 
högskola tisdag 28/9 kl 19. 

Fotboll
IK Rössö Uddevalla - Ljungskile SK Dam-
fotboll. Div 1 Norra Götaland. Lördag 18 
september kl 15. Jämnt skägg då båda lagen 
står på 24 poäng vardera. 

Vernissage
Kulturens hus i Ljungskile. 18-26  
september mellan 11-16. Akrylmålningar av 
Vanja Antonsson och Helene Karlsson.


