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Jag är först och främst glad att pande
min nu har ett svagare grepp om värl
den och att det nu är möjligt att bland 

annat gå på konserter, idrottsevenemang 
och teater. När jag började på journalist
utbildningen på Ljungskile folkhögskola 
förra året dröjde det inte länge innan vi var 
tvungna att gå över till distansundervisning 
vilket inte direkt gjorde utbildningen och 
livet lättare. Sämre rutiner, sämre koncen
tration och mindre motivation. Ingen bra 
kombination för en lyckad utbildning. 

Men som tur var hann det bli bättre till år 
två. Jag avslutar nu våra redaktions veckor 
som nyhetschef  för Ljungskile Nyheter. 
Under de fem veckor vi på redaktionen ar
betat har jag lärt mig otroligt mycket. Jag 
har under denna tid hunnit med att vara 
programledare, nyhetssändare, reporter 
och nu sist nyhetschef.

Jag har skrattat, varit nervös, känt mig 
oförberedd, tappat bort mig i manus, va
rit på reporterjobb i Stenungsund i spö
regn och mer därtill. Jag är stolt över mitt 
eget arbete och klassens oerhörda slit när 

redaktionen haft ont om folk. Alla på re
daktionen hade olika förutsättningar när 
vi gick in i veckorna med Ljungskile Ny
heter men alla har verkligen försökt göra 
sitt bästa.

Att jag avslutar som nyhetschef  är något 
jag inte trodde när vi började. Att leda en 
grupp och dess arbete är något jag varken 
känner mig bekväm med eller har någon 
vidare erfarenhet av. Men för att utvecklas 
både som person och journalist är det nog 
viktigt att testa sina gränser och att kasta sig 
ut i något man inte känner sig helt bekväm 
i. Ett citat jag försöker anamma är “Livet 
börjar utanför din komfortzon”. Att sedan 
följa det är en annan sak som inte är riktigt 
lika lätt. 

Till sist vill jag passa på att tacka alla 
fantastiska människor som kommit med 
tips och uppskattning för vårt arbete med 
Ljungskile Nyheter och önskar er en trevlig 
höst när vi nu stämplar ut.

MARTIN FREDRIKSSON
martin.fredriksson@edu.ljungskile.org

”Livet börjar utanför 
komfortzonen”

Efter många omgångar av beslut 
och överklagande har bygglovet för 
Ljungskile Tennis padelhall godkänts. 
Nu har Ljungskile Ridklubb, som har 
varit drivande i att försöka stoppa 
bygglovet, bara ett par dagar på sig 
att överklaga till miljödomstolen.

Ljungskile Tennisförening har under en 
lång tid velat bygga än padelhall bredvid 
sin tennishall. Den ska enligt deras planer 
byggas där Villa Motionera står just nu, och 
även in en bit på den mark som Ljungs kile 
Ridklubb använder som vinterhage. Detta 
har gjort att Ljungskile Ridklubb försökt 
stoppa bygget, då de anser att det kan ska
da deras verksamhet och skapa en otrygg 
miljö för hästarna, något som både LN och 
andra medier har rapporterat om tidigare.

Och nu är det snart dags för nästa steg i 
processen. Länsstyrelsen gav avslag på den 
överklagan som gjordes på jävutskottets 
beslut, vilket betyder att bygglovet kan gå 
fram som planerat. Nu har ridklubben bara 
ett par dagar kvar att lämna in sin över
klagan till miljödomstolen.

En av ridklubbens ordförande, Gunilla 
Elisson, berättar att de håller på att be
arbeta frågan.

– Vi är just nu inne i processen att besluta 
om hur vi ska gå vidare, så vi vill inte kom

mentera frågan riktigt än, säger hon.
Sten Jacobson, tennisföreningens ord

förande, är väldigt glad över länsstyrelsens 
beslut.

– Det är fortfarande en bit kvar, så vi tar 
inte ut något i förskott, men det känns ändå 
som om det kan bli av, säger han.

Men Sten Jacobson tror inte att resan är 
riktigt över än, utan förväntar sig att rid                  

klubben överklagar ännu en gång.
– De har ju redan gjort det två gånger, 

varför inte en tredje gång, säger han.

MATTIAS JOHANSSON
mattias.johansson@edu.ljungskile.org

Padelhallsbygget godkänt 
– Beslutet kan fortfarande överklagas till miljödomstolen

Tennisföreningens lokaler där padelhallen är planerad att byggas.               Foto: Hjalmar Östberg

I veckans Angeläget 
får ni bland annat höra 
programledarna Susan 
Badran och Karl Tro
gens tävla i ett litteratur
quiz.

Angeläget 7 oktober

Årets Nobelpris i littera
tur har delats ut. Scan
na QRkoden för att ta 
reda på vem som vann.

Therés Wadstedt har 
träffat Susanne Fjälle
mark, som berättar hur 
det är att vara anhörig 
till någon som lider av 
psykisk ohälsa. 

Anhörigdagen Nobels Litteraturpris

Tack för i år önskar redaktionen! 

Foto: Hjalmar Östberg Foto: Therés Wadstedt Foto: Niklas Elmehed
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Mikael Dage är butiken Spelgrottan i 
Uddevallas 40-åriga ägare. Han öpp-
nade butiken i mars 2020, två veckor 
innan han var tvungen att stänga 
dörrarna och vänta ut pandemin som 
svepte över jorden. Nu är butiken 
öppen igen och han får äntligen se 
resultatet av sitt hårda arbete.

Mikael Dage beskriver sig själv som en 
“spelnörd”, något han har varit nästan hela 
sitt liv. Han fascineras av hur spelen låter en 
utforska andra världar och hur den erfaren
heten kan skapa människomöten. 

På grund av sin kärlek till att möta andra 
människor var han inte ett okänt ansikte i 
andra spelbutiker. En dag när han var på 
turnering i en sådan spelbutik pratade han 
med ägaren om hur det är att äga en spel
butik.

– Det fick upp ögonen för mig, det blev 
liksom bara en känsla av “Det är klart att 
jag ska göra detta!” Det var som en dröm 
som jag inte visste att jag hade, säger han.

Han kände att detta jobbet var som skapt 
för honom. Han har tidigare i livet jobbat 
i detaljhandel, så han hade redan erfaren
het inom butiksförsäljning. Dessutom hade 
han den extra tiden, då han arbetade på en 
camping fyra månader om året.

– Jag är otroligt privilegierad som får ut 
en årslön på fyra månader. Det gör ju att 
jag behöver ha något att göra när jag inte 
jobbar.

Som ägare av en spelbutik skulle Mikael 
Dage få chansen att ge dagens nördar nå
got han inte hade – ett utrymme där de kan 
vara sig själva.

– De av oss i samhället som kanske inte 
har de mest normativa intressena har inte 
så många ställen där vi kan vara de vi verk
ligen är. Jag ville skapa ett sådant utrymme.

Men det fanns även en mer personlig 
motivering.

– Sen var det ju även ganska egoistiskt. 
Jag ville sitta och spela spel med folk hela 
dagen och få betalt för det. Det är en dröm 
som min tolvåriga själ älskar.

Och med en ny dröm född – en han bara 
inte kunde släppa – var det helt enkelt dags 
att börja planera. Det var mycket som skul
le falla på plats. Steg ett var att hitta en lo
kal. En kväll satt han uppe och kollade runt 
på internet. Han snubblade över en lokal 
som han fastnade för direkt. Billig, bra läge 
och med ett stort lagerutrymme som kun
de göras om till spelhall. Han visste att han 
hade hittat rätt.

– Jag berättade för min fru att jag hittat 
en lokal med en nästan barnslig glädje. När 
hon tittade på mig var det som om hon såg 
lokalen i mina ögon. Hon suckade och sa 
bara “glöm inte bort mig”.

Trots den skämtsamma kommentaren 
har Mikaels fru varit väldigt stöttande. Hon 
såg hur passionerad Mikael var. Hur hans 
sanna jag fick komma fram genom projek
tet.

– Vi tänkte hela tiden att i värsta fall blir 
jag skuldsatt ett tag och får arbeta bort skul
den. Jag slutade inte på mitt campingjobb, 
så jag hade ju något att falla tillbaka på.

Dörrarna öppnades
Och så, med en lokal hittad och hyrd och 

varor införskaffade, var det bara att öppna. 
Öppningsdagen gick galant med en propp
full lokal. Vattenhålet Mikael Dage hade 

Drömprojektet får liv igen

byggt upp hade hittats och fyllts med just 
de möten han drömde om att få skapa.

Sedan kom pandemin och butiken stäng
des på obestämd tid.

  – Det var självklart jättetråkigt, men 
det fanns inte så mycket att göra åt saken. 
Det är lite svårt att ha en butik öppen 
vars verksamhetsbeskrivning är att skapa 
möten mellan människor under en pan
demi.

Särskilt slutet av första månaden var krä
vande. Varorna som köpts in skulle betalas 
men den förväntade försäljningen hade 
kommit till ett plötsligt stopp.

Men även om pandemin presenterade 
nya ekonomiska utmaningar hade Mikael 
ändå ett enormt stöd.

– Jag är otroligt tacksam för min hyres
värd. De har varit väldigt hjälpsamma. De 
har försökt hitta alla möjliga lösningar för 
att få allting att funka, så jag har ändå kla
rat mig ganska bra.

Mikael hade även kvar sitt andra jobb, 
vilket gjorde att han i alla fall kunde för
säkra sig om att han klarade sig och att han 
inte behövde lägga ner sitt spelprojekt. 

Tiden rullade på och utöver ett par miss
lyckade försök till att öppna när smittan såg 
ut att vara påväg bort har butiken stått tom. 
Vid ett tillfälle i september förra året fick han 
ha öppet i tre veckor, och under våren i år 
började han ta in max åtta personer i butiken. 
Men de möten som han ville skapa fick vänta.

En ny chans
Men så äntligen kom dagen när han kän

de att han kunde öppna som vanligt igen. I 
augusti hade han sitt första evenemang där 
han kunde släppa in folk ordentligt. Han 
närmade sig ljuset i tunneln. 

Sedan dess har han gradvis ökat mäng
den evenemang, och med detta även anta
let besökare. 

– Det märks att den muntliga spridning
en tar sig. Det känns ju som att man gör 
något rätt när någon kommer tillbaka och 
har med sig en kompis.

Blickar framåt
Efter den oturliga starten har Mikael 

återigen framtiden i sikte.
– Det gäller att utveckla eller avveckla. 

Nu måste jag titta på hur jag ska gå vidare.
Han planerar att fortsätta öka mängden 

av evenemang och ha flera sorter. Han vill 
ha in nya spel att spela, nya sätt att spela och 
till och med föreläsningar och workshops.

– Än så länge är det inte dags för större 
jippon, det är trots allt en pågående pan
demi. Just nu fokuserar vi på att växa lång
samt, så kan man göra större grejer sen.

Han tror också att hans butik kan skapa en 
plattform för att nå ut till människor som be
höver lära sig om saker som socialt utanför
skap, eller som kan ha användning för gami
fication  det vill säga att göra vardagssysslor 
till ett sorts spel. Han tror även att det kan 
användas för att motverka den stigma som 

finns mot spelnördar, men även de stigman 
som är vanliga inom spelkulturen.

– Målet är att skapa en plats där man får 
vara den man är. Alla man kan sätta en li
ten klisterlapp som det står “nörd” på hör 
hemma här.

MATTIAS JOHANSSON
mattias.johansson@edu.ljungskile.org

Efter pandemiuppehållet kan Mikael Dage återgå till att leva sin dröm.                                                                                                  Foto: Mattias Johansson ”Spelgrottan”  på Trädgårdsgatan 8 i Uddevalla har äntligen slagit upp portarna igen.                                                                      Foto: Mattias Johansson 

Trots att saker börjat återgå till det normala 
syns fortfarande spår av pandemin i butiken.
Foto: Mattias Johansson

På hyllorna står spelen uppradade. 
Foto: Mattias Johansson

efter pandemiuppehållet
– Mikael Dage hann hålla sin spelbutik öppen i två veckor innan krisen. Nu slår han upp portarna igen 
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Under helgen var det rödvitrandig 
dominans i Stockholms löparspår. 
Systrarna Hanna och Ester Strand, 12 
och 13 år, från Hälle IF sprang in en 
första- respektive andra plats i sina 
åldersgrupper under Lilla Lidingö-
loppet. Hanna Strand slog dessutom 
banrekordet med god marginal.

På Grönsta Gärde i Stockholm, samma 
plats som de vuxna löpare i  Lidingöloppet 
startar och går i mål, avgjordes Lilla 
 Lidingöloppet. Hanna Strand som spring
er i åldersgruppen F12 vann sin distans på 
3 kilometer i överlägsen stil. Hon var med 
sin tid på 10:35 minuter en minut före två
an. Hon slog dessutom banrekordet med 
20 sekunders marginal. 

Hanna Strand, som har löptävlat tidiga
re men aldrig på Lilla Lidingöloppet, be
rättar att det var först på upploppet som 
högtalarna ropade ut att hon var på väg att 
slå rekordet.

– Det var roligt när jag hade vunnit, det 
var lite coolt, säger hon med ett brett leen
de genom datorskärmen från sitt hem.

Hade du på känn att du skulle vin-
na när du sprang?

– Nämen det var en ganska tuff  bana, så 
man vet aldrig, säger hon.

Storasystern Ester Strand sprang två 
varv på samma bana som sin lillasyster, 
och då i F14klassen. Hon sprang in på 
en andraplats i åldersklassen och beskri
ver banan som svår, särskilt då det var 
första gången hon tävlade på den distan
sen.

– Det längsta jag sprungit på tävling ti
digare är 5 kilometer. Sen var det ganska 
mycket backar, och så var det två varv på 
en trekilometersbana. Så det var ändå 
ganska tufft, men jag tycker att det gick 
bra. Det var kul! säger Ester Strand.

Löpning och skidor
Ester Strand deltog nyligen i Göta

landsmästerskapet, en tävling där hon 
också kammade hem två andraplatser 
i två av de tre loppen hon sprang. Hon 
siktar även på USM i vinter. Men när 
kylan kommer får löpningen konkurrens 
av ett annat stort intresse hos de båda 
systrarna.

 
Ni båda är också väldigt skidintres-
serade?

– Ja, säger de båda systrarna i kör.
– Ja, nu är det USM i längdskidor och 

löpning till vinter, fortsätter storasystern 
med ett skratt.

Ja, de båda systrarna är talanger i både 
löpning och längdskidåkning. Härnäst nal
kas en skidtävling i Mora till helgen, för att 
sedan avsluta löpingssäsongen utomhus 
med Stenshultsrundan utanför Uddevalla 
nästa helg.

De fina insatserna under Lilla Lidin
göloppet från de båda systrarna firades 
med ett välförtjänt besök på Vasamuse
et och middag på restaurang. Systrarnas 
Strands tränare Benjamin Åberg, ung

domstränare i Hälle IF, är imponerad av 
resultaten och beskriver hur systrarna
möter träningarna med stor ödmjukhet 
och glädje.

– De är båda två stora löptalanger, kan 
jag säga. Även duktiga i skidåkning också. 
Mångsidiga! säger Benjamin Åberg.

 

HJALMAR ÖSTBERG
hjalmar.ostberg@edu.ljungskile.org 
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Misstänkt för  explosionen 
i Annedal hittad död
Den internationellt efterlyste mannen som 
är misstänkt för explosionen i Annedal i 
Göteborg, hittades död i vattnet på ons
dagen. Han hittades mellan Stenpiren och 
Lindholmspiren i Göteborg, något Afton
bladet var först med att rapportera. Enligt 
åklagaren i fallet har en undersökning visat 
att kroppen antagligen har legat i vattnet i 
ett par dagar, upp mot en vecka. Om detta 
stämmer kan mannen ha hamnat i vattnet 
direkt efter explosionen. Förundersökning
en i fallet är fortfarande pågående men i 
nuläget är ingen annan misstänkt.

Folkhälsomyndigheten 
pausar Modernas vaccin
Folkhälsomyndigheten meddelade under 
onsdagen att vaccinationen med Modernas 
vaccin Spikevax pausas för alla födda 1991 
och senare. Enligt analyser ses ett samband 
med ökad risk för biverkningar som hjärt
muskelinflammation och hjärtsäcksinflam
mation hos personer som vaccinerats med 
Spikevax. Enligt Folkhälsomyndigheten syns 
riskökningen inom fyra veckor efter vaccina
tionstillfället, särskilt efter den andra dosen. 
Istället för Modernas vaccin rekommende
ras Pfizers/Biontechs vaccin Comirnaty till 
personer födda 1991 och senare.

Regionen får hjälp av 
 forskare att minska utsläpp
Under förra veckan påbörjade ett nytt fors
karråd sitt arbete för Västra Götalandsregi
onen. Sex forskare kommer arbeta i länet 
med att ta fram förslag och rekommenda
tioner kring hur länet behöver arbeta för 
att minska utsläppen och hålla sig till sin 
klimatbudget. Arbetet utgår från Klimat 
2030s klimatmål. Varje år kommer forskar
rådet ta fram ett förslag som de presente
rar, som kan innehålla både prioritering
ar kring klimatinsatser och förändringar i 
samhällsutvecklingen och politiken. Detta 
skriver länsstyrelsen på sin hemsida.

Regeringsförslag: Tiodubb-
la räntan på studielån
Regeringen har lämnat ett förslag om att tio
dubbla räntan på studielån för alla lån tagna 
1989 och framåt. Detta skulle innebära en 
ökning från 0.05 procent till 0.5 procent. Det
ta rapporterar GöteborgsPosten. Syftet med 
denna ökning är att finansiera miljardrefor
men för omställningstudiestöd som ska göra 
det lättare för personer som redan befinner 
sig på arbetsmarknaden att vidareutbilda sig. 
Det liggande förslaget för omställningsstudie
stöd utgår bland annat från att mottagaren 
varit i arbete under 8 av de senaste 14 åren. 
Saco, TCO och Sveriges förenade studentkå
rer har uttalat sig kritiskt till ränteökningen, 
och menar att det är märkligt att en specifik 
del av arbetsmarknaden ska finansiera försla
get, rapporterar GöteborgsPosten.

Löpartalangerna i topp under 
Lilla Lidingöloppet

Hanna Strand med sin guldmedalj efter 
segern i Stockholm. 

HANNA OCH ESTER STRAND

Hanna Strand
Ålder: 12 år

Förening: Hälle IF, F12

Gren: Medel- och långdistanslöpning

Tränar: Två gånger i veckan med Hälle IF, en vilodag, därefter egenträning övriga dagar.

Ester Strand
Ålder: 13 år

Förening: Hälle IF, F14

Gren: Medel- och långdistanslöpning

Tränar: Två gånger i veckan med Hälle IF, en vilodag, därefter egenträning övriga dagar.

Gemensam framtidsdröm: Landslaget, antingen i löpning eller längdskidor.

Ester Strand kom tvåa i sin åldersgrupp.   
Foton: Privat

Bollspel är tillbaka på Skarsjövallen 
till helgen när Ljungskile SK Dam 
tar emot IK Gauthiod. Alice Jensen, 
tvåmålsskytten från förra matchen, tar 
inte lätt på motståndet trots Grästorp-
slagets bottenplacering i tabellen.

– Jag laddar på samma sätt som om 
det hade varit ett topplag.

Om vädret sköter sig och inte bjuder på 
några skyfall, blir det fotboll igen på Skar
sjövallen. Ljungskile SK Dam tar emot IK 
Gauthiod på Grästorp i division 1 Norra 
Götaland efter lunch på lördagen. 

Ljungskile SK kommer senast från en 
stabil 31 seger mot Råda BK. Tvåmåls
skytten Alice Jensen från matchen mot Lid
köpingslaget är ödmjuk inför matchen mot 
bottenlaget IK Gauthiod.

– Jag laddar på samma sätt som om det 
hade varit ett topplag, säger hon.

Nu gjorde du två mål senast mot 
Råda, hur känns det?

– Det känns bra. Det känns jättekul att få 
bidra och göra mycket mål. 

IK Gauthiod, som kommer från an
dra sidan tabellen, kämpar för att klättra 
över nedflyttningsstrecket. Huvudtränare 
 Joakim Jensen viftar inte heller bort mot
ståndet som en säker seger.

– Det är ett hårt jobbande lag som nyli
gen slog Trollhättan FK. Och Trollhättan 
är inget dåligt lag, säger han. 

Joakim Jensen berättar att de ska ta med 
sig spelet från de föregående matcherna. 
Han tror dock att IK Gauthiod kommer 
göra allt för att störa Ljungskile.

– De kommer försöka förstöra spelet för 
oss och försöka ändra det. Vi kommer köra 
på vårt spel med att äga mycket boll och 
flytta boll snabbt. 

I nuläget nosar Ljungskile SK Dam på 
topplaceringarna i ligan med fjärdeplatsen 
i tabellen, med tre poäng upp till IK Rössö 
Uddevalla. Ljungskile SK ställer upp med i 
stort sett samma trupp mot IK Gauthiod. 
Den enda förändringen är att Ida Hansson 
är tillbaka efter studieuppehåll. 

HJALMAR ÖSTBERG
hjalmar.ostberg@edu.ljungskile.org

SKARSJÖVALLEN.  Ljungskile SK tar sig an IK Gauthiod på hemmaplan.             Foto: Karl Trogens

“De kommer försöka 
förstöra spelet för oss”

FAKTA

Startelvan på lördag
Målvakt: Linn Borg 
 
Försvar: Mathilda Eljas, Julia Ringmark, 
 Amanda Rees Fager, Annie Mattsson

 
Mittfält: Amanda Gustavsson,   Jennifer 
 Johansson, Ida Wallenius

 
Anfall: Amelia Hallberg, Sandra Bagger, Alice 
Jensen 

Kommande matcher:  
17/10 Sävedalens IF - Ljungskile SK 
23/10 Ljungskile SK - Trollhättan FK 
30/10 Lödöse Nygård IK - Ljungskile SK 
6/11 Ljungskile SK - IFK Hallsberg FK  



8 Fredag 8 oktober 2021

Nästa tidning är ett temanummer. Kommer i november.

På gång
Bredfjället 
Extravisning av filmen Bredfjället i våra hjär-
tan på Ljungskile folkhögskola. 20 oktober 
kl.19.00.

Herrfotboll
Ljungskile SK:s herrlag tar emot Qviding FIF 
på Skarsjövallen för en seriematch i Ettan 
Södra. 15 oktober kl.19.00.

Fräknefejden
Ljungskile Friluftsförening ordnar oriente-
ringstävlingen Fräknefejden på Norra fjället. 
17 oktober kl.10.00.

Mötesplats Soffan
Mötesplats Soffan serverar fika och pratar jakt 
tillsammans med en jägare.  
13 oktober kl.14.00.

Tove
Ljungskile bio visar filmen Tove, spelfilmen 
om den världskända författaren och illustra-
tören Tove Jansson. 12 oktober kl.19.00.

Damfotboll
Ljungskile SK:s damlag möter IK Gauthiod på 
Skarsjövallen. 9 oktober kl.14.00. 

Ljungskileförfattare aktuell med ny bok
Ljungskileförfattaren Jenny Grand har 
tillsammans med Peter Ericsson skrivit 
böckerna om Hugo och Klara. Nu är de 
aktuella med boken ”Övergivna öns 
hemlighet” . Boken utspelar sig till 
stor del i Ljungskile.
I september släppte författarduon Jenny 
Grand och Peter Ericsson sin andra barn 
och ungdomsbok ”Övergivna öns hemlig
het” som är en direkt uppföljning av boken 
”Vattenfyllda gruvans hemlighet”.

Bokens 176 sidor är fyllda med ett spän
nande och fartfyllt  äventyr där huvudper
sonerna Hugo och Klara ger sig ut för att 
söka sanningen. Boken utspelar till stor del 
i Ljungskile och specifikt på Ulvön.

I första boken får läsaren följa Hugo och 
Klara som bor i ett litet samhälle som he
ter Smålanda. Där hittar de en övergiven 
i silvergruva och kommer på att de vill 
försöka sänka vattennivån. Tillsammans 
hittar ett kassaskåp med pärmar och i takt 
med att vattnet sjunker börjar de hända 
mystiska saker.

Andra boken tar vid där den första sluta
de och utspelar sig ett halvår efter de mys
tiska sakerna som hände i Smålanda. Hugo 
och Klara upptäcker att de helt glömt av 
kassaskåpet och missat en pärm som de 
glömt att läsa. Sedan får läsaren följa med 
på en spännande resa som leder till Ljung
skile.

Inspiration från verkligheten
Författarna Jenny Grand och Peter 

 Ericsson är uppväxta i Färgelanda, res
pektive Brålanda. Smålanda är en kombi
nation av de två uppväxtorterna. De både 
har även förankring i Ljungskile och ville 
därför koppla boken även hit.

– Exempelvis finns de några kapitel i 
boken där Hugo och Klara lär sig att sur
fa. Det har Peter själv gjort i Ljungskile när 
han var liten, säger Jenny Grand.

Författarna har tillsammans valt att ska
pa bokens innehåll, och i boken finns spår 
av både deras egen uppväxt och en bland
ning av nutida upplevelser.

–  Det vi vill med våra böcker är att skri
va om mer traditionella äventyr. Inte tv 
och surfplattor och sådant, utan äventyr i 
skog och mark. Att det kan vara roligt att 
ge sig ut och de vad som finns runt om
kring, säger hon.

Enligt Jenny Grand har intresset för att 
skriva alltid funnits där och senare i livet 
kände hon att det var dags att förverkliga 
den drömmen.

– Det är väldigt roligt att skriva för barn 
och ungdomar om man kan få dem att 

läsa. Man kan få barn att verkligen fastna 
i en bok och att de ska vilja veta mer, säger 
hon.

Vad som händer härnäst för Ljungskile
författaren återstår att se. I bokserien om 
Hugo och Klara har äventyret fått sin lös
ning. Men ambitionen att fortsätta skriva 
finns kvar.

– Jag har inte kommit ut med någon helt 
egen bok ännu men jag hoppas att det ska 
ske någon gång i framtiden.

 ANDREA FLYGARE
andrea.flygare@edu.ljungskile.org

Jenny Grand har tillsammans med Peter Ericsson skrivit ”Övergiv-
na öns hemlighet”. I andra och sista boken knyts säcken ihop för Hugo och Klara.                                                                 
Foto: Privat.


