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Journalisten Stefan Lundell är uppvuxen i 
Ljungskile och har även gått på  
Ljungskile folkhögskolas medielinje på 
nittiotalet.  Nu har Stefan och hans kolle-
ga Deqa Abukar vunnit ett av branschens 
mest respektabla priser – Stora Journa-
listpriset för deras projekt Shift. Ljungskile 
Nyheter fick möjligheten att prata med 
honom bara några timmar innan prisets 
vinnare tillkännagavs.

Shift är nominerat till Stora Jour
nalistpriset i kategorin årets förnya
re. Berätta lite om projektet.

– Det hela började i maj 2020 när 
jag gjorde en intervju med Deqa Abu
kar som jag träffade i Kista. Hon hade 
skapat ett nätverk bland entreprenörer 
i utanförskaps områden. Hon berättade 
för mig att hon hade 300 entreprenörer 
i nätverket, men att ingen av dem hade 
fått riskkapitalinvestering trots att många 
av deras idéer var väldigt intressanta. Det 
tyckte jag var ganska konstigt, särskilt när 
det finns hur många som helst som får 
riskkapital bara någon mil bort i Stock
holms stadskärna. Vi bestämde oss för att 
sammanfoga Breakits och Deqas världar 
för att försöka demokrat isera tillgången 
på kapital.

– Vi började med att göra en neutral 
granskning från ett rent journalistiskt pers
pektiv. Vi kollade vart kapitalet gick från de 
största investeringsföretagen. Det visade sig 
att mindre än en procent av pengarna gick 
till utanförskapsområden, och ungefär två 
procent till kvinnliga entreprenörer.  Sam

tidigt gick ungefär 6070 procent till perso
ner i Stockholms innerstad. Här kunde vi 
konstatera att det faktiskt var ett problem.

– Så vi på Breakit kontaktade 10 dukti
ga investerare, och Deqa kontaktade en
treprenörer som skulle söka till vårt pro
jekt för att få kapital. På ungefär en vecka 
hade vi fått in 1000 sökande. Av dessa 
valdes 150 ut som fick gå en utbildning 
för att lära sig pitcha sina idéer. Därifrån 
fick 32 personer personlig coaching för att 
vässa sina företag, och 10 valdes ut för att 
presentera sina idéer för investerare i en 
sorts final som liknade Draknästen. Det 
hela slutade med att 5 entrepenörer fick 
riskkapital på sammanlagt 10 miljoner 
kronor.

Hur gick projektet från journalis
tisk undersökning till handling?

– Det är ju ett väldigt oortodoxt tillväga
gångssätt. Normalt sett är ju det journa
listiska arbetet helt oberoende och det var 
också så vi började. Sen kände vi att Breakit 
kunde vara en del av lösningen på proble
met. Den inblick vi fick i utanförskapsom
råden genom Deqa visade att gängledaren 
på många ställen ses som en förebild. Vi vil
le hjälpa till att skapa en ny förebild i form 
av entreprenören. Där kände vi lite att än
damålen helgade medlen även om det gick 
ifrån det oberoende. Det var ett viktigt steg 
framåt.

Tror du att detta projektet kan 
komma att inspirera andra journa
lister att göra liknande i framtiden?

– Jag hoppas verkligen det. Självklart är 
det svårare inom public service där man 
har ett lite annat uppdrag, men även där 

har man ju sett insamlingar och liknande. 
Vi på Breakit kommer satsa ännu mer på 
Shift nästa år. Då kommer vi inte bara ha 
fokus på stockholmsområdet, utan även ha 
delfinaler i Göteborg och Malmö.

Vad betyder denna nomineringen 
för dig personligen?

– Det är en väldigt stor grej. Visserligen 
blir denna sortens priser lite en klubb för 
innebördes beundran, men av alla priser 
man kan få som journalist är detta verk
ligen priset man vill åt. Det är lite som 
att få SMguld i journalistik. Sen kommer 
jag inte gråta om vi inte får det, men det 
är väldigt hedrande att vara nominerad. 
Särskilt när det ändå är en ganska kon
troversiell metod. Personerna som sitter i 
 juryn är väldigt respektabla så det betyder 
mycket att få en tumme upp från dem.

Bär du fortfarande med dig Ljungs
kile när du är ute och arbetar?

– Verkligen, och det säger jag inte bara 
för att det är er jag pratar med.  Jag fick 
ju smygstarta med journalistiken lite inn
an min utbildning på folkhögskolan men 
jag saknade verkligen grunden. På Folk
högskolan fick jag dels en etisk kompass 
som verkligen hjälpt mig navigera yrket 
och dels väldigt mycket stilistisk utveck
ling. Sen när man börjar komma upp i 
sina äldre år uppskattar man sitt ursprung 
mer. 

MATTIAS JOHANSSON
mattias.johansson@edu.ljungskile.org

Ljungskilepräglade journalisten 
vinnare av Stora Journalistpriset

Stefan Lundell och Deqa Abukar vann Stora Journalistpriset för sitt projekt Shift.                                                                            Foto: Jonas Borg
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Ljungskile nyheter är tillbaka – äntligen! Vi 
hade nästan hunnit återhämta oss innan vi 
slängdes in i hetluften igen med reportag
earbetet för det här temanumret. 

Innan vi går in på de fem fina reportagen 
ni kommer att ta del av i det här numret, så 
vill vi tacka för responsen som vi fick av er 
när vi gjorde Ljungskile nyheter i slutet av 
sommaren. Det värmde våra folkhögskole
hjärtan. 

Temat för det här magasinet är till stor 
del lokalt förankrat och kretsar kring ny
tänkande, framtid och engagemang. Allt 
detta fann vi – och lite till.    

I detta numret kommer ni, bland annat, 
att få läsa Hjalmars reportage om den ex
perimentella perfektionisten som destille
rar tångsprit på tio kvadrat i Klocktornet 
och om Marcus historiska återblick och 

besök på cirkuskvarnen i Grohed där barn 
och ungdomar får lära sig cirkuskonst. 

I Erikas reportage kommer ni få stöta 
och blöta med kallbadarnas hälsosamma 
plaskande och i Martins rader kommer ni 
kunna dyka ner i en källarodlings kreati
va grönska. Och jag mötte det starka och 
stolta engagemanget för den lilla pärlan på 
kusten. Det gick inte att ta miste på när jag 
besökte Ljungskilegården och samhälls
föreningsmötet för en dryg vecka sedan. 
Kommunens tjänsteperson fick det hett om 
öronen när ni Ljungskilebor vädrade era 
känslor, och det bar frukt. Förhoppningsvis 
leder det till mer klarhet framöver.

Trevlig läsning! 
    

LOVE SCHILLER
love.schiller@edu-ljungskile.org

Vi är tillbaka – med 
ett gött temanummer!
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Tångsprit på 
tio kvadrat  
Ginhantverkaren som  
laborerar med havets smaker

Suröl från Jonsered, vin 
från Tvååker eller gin 
från Lyckorna? Antalet 
alkoholproducenter har 
exploderat ut på marknaden.
På bolaget har utbudet av 
svenska ginmakare stigit med 
omkring 800 procent sedan 
2014. En av dessa hittar  
vi i Ljungskile.TEXT OCH FOTO: HJALMAR ÖSTBERG
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Det blåser sylvasst från sydväst när 
jag lufsar över E6:anbron för att 
ta kustvägen till Lyckorna den här 

torsdagsmorgonen. Himlen är kritvit, skog
arna på andra sidan fjorden är sotade av 
morgondimman. Hösttemperaturen är ty
pisk för Sveriges västra kustremsa  nio gra
der men den upplevs som tre.

– Hallå, hallå, kliv på! välkomnar Michell 
Ruaro med morgonpigg blick mig när jag 
knackar på den vita dörren. 

Jag kliver på, men kommer inte längre 
än etttvå steg in i det lilla rummet på tio 
kvadratmeter. 

– Här är mitt lilla krypin, säger Michell 
Ruaro och gör en svepande rörelse med 
handen.

DESTILLERIET LIGGER I undervåningen på det 
gamla klocktornet på Lyckorna. Klock
tornet byggdes redan under det sena 
1800talet och har nu i modern tid restau
rerats och blivit en populär restaurang. De
stilleriet producerar gin, vodka och akvavit 
med geografisk anknytning  som allra 
tydligast märks genom paraddrycken Fräk
ne Tång, deras gin med smak av tång och 
havssallat från Kosteröarna.

Vid första anblick upplevs destilleriet 
som ett Kapten Haddocks paradis. Käns
lan av en sjöbod syns direkt med det låga 
taket och fönstret som vetter mot havet. Di
rekt till vänster står en stickvagn med hyll
plan fyllda med bruna tomflaskor och bara 
där försvinner en kvadratmeter. Väggarna 
är svartkaklade upp till brösthöjd för att sen 
övergå till träfaner. Längs med väggarna 
står flaskor med handskrivna etiketter med 
texter som “Dill 40%”, “Koriander 41%” 
eller “Karl Johanssvamp 40%”. 

Längst in i rummet står två stora koppar
färgade pannor, så kallade potstills, varav 
den ena står och småputtrar på en kok
platta. Michell Ruaro har redan satt igång 
veckans gindestillering. Han berättar att 
han redan igår förberedde laddningen för 
att kryddorna ska få ligga och dra sig i spri
ten innan han tillsätter vattnet och tången.

– Men det blir bara en laddning gin idag, 
jag hade inte tillräckligt med tång, medde
lar Michell Ruaro och pekar på den stora 
pannan.

I pannan, förutom tången, finns filtrerat 
vatten, 96procentig sprit samt enbär, kor
iander och angelikarot. När blandningen 
börjar koka löser alkoholen upp alla oljor i 
kryddorna. Vatten och alkoholångorna tar 
med sig kryddoljorna utmed ett rör i top
pen av pannan. Röret leder ner i en spiral 
som går igenom en spann med kallt vatten. 
Där blir ångorna till kondens och återfår 
flytande form för att sen rinna ner till ett 
uppsamlingskärl. Spriten har då fortfaran
de väldigt hög alkoholhalt och behöver spä
das för att nå godkänd alkoholprocent.

En fiskmås skriker till utanför det lilla 
destilleriet i samma stund som det bör
jar droppa från tappen. I ett uppgivet 
skratt upptäcker Michell Ruaro att tappen 
sprungit läck. Med raska händer skiftar han 
tappen mot en reserv han har på hyllan. 

När han väl har konstaterat att destilleri
ngen satts igång, att det rinner på i en lång
sam takt, är det bara att vänta. För mig åt
minstone. För Michell Ruaro är det hög tid 
att ge sig på fraktsedlarna och bokföringen.

Hela konkarongen sköts nämligen av 
Michell Ruaro. Allt från destilleringspro
cessen, smakutveckling, buteljering, distri
buering, frakt, och nätverkande. Dock står 
han inte helt ensam i det hela ändå. Han 
bollar det mesta med Janne Bark, ägaren 
till destilleriet som även driver flera restau
ranger i Ljungskileområdet. 

NU ÄR DET inte bara i Ljungskile som intres
set för alkoholtillverkning kokar. Under de 
senaste åren har antalet producenter av 
alkohol exploderat fram i hela Sverige. De 
lokala dryckerna får hyllrader på System

bolaget, kvartersbryggeriets IPA finns på 
pubens tapp och närproducerad avec stolt
serar restaurangerna med. Ett faktum som 
också bekräftas genom hur Systembolagets 
sortiment de senaste sju åren utvecklats med 
deras lokala utbud. 

I september 2014 fanns det 36 stycken 
svenska spritproducenter på bolagets hyll
plan, berättar David Benge från System
bolagets inköpsavdelning. Idag, sju år sena
re, finns det 85 producenter. Tydligast syns 
det bland whiskey och gin.

– Idag har vi cirka tio eller tolv producen
ter av whisky. För gin däremot har vi sedan 
2014 gått från 6 till cirka 50 producenter, 
säger David Benge.

Inte ens en pandemi fick stopp på 
företagar lustan hos alla intresserade av styr
ketårar. Under restriktionsåret 2020 ökade 

antal producenter med 5.3 procent enligt 
den årliga dryckesrapporten som branschor
ganisationen Sveriges producenter av alko
holdrycker (SPAA) släpper tillsammans med 
Svenskt vin och Lantbrukarnas riksförbund. 

– Vi har ju fler mikrobryggerier än öllan
det Belgien, det är ju ganska häftigt, säger 
Fredrik Borelius, ordförande på SPAA.

Han ser många faktorer till att trenden 
av nya alkoholproducenter poppat upp på 
marknaden. Dels menar han att det finns 
en generell trend i samhället om närprodu
cerade produkter, att man gärna vill veta 
var något kommer ifrån, vem som gjort det 
och vilka råvaror som använts. 

Vidare tar han upp Sveriges inträde i EU 
som grundfaktor. I samband med det tappa
de det statliga Vin och Sprit AB sitt mono
pol på alkoholtillverkning. Men att trenden 

kommit på de senare åren tror han har att 
göra med att det nu blivit enklare och billi
gare att införskaffa sig utrustning som klarar 
att brygga eller destillera i större volymer.

– Det har inte har funnits tidigare för 
småbryggare. Då var du tvungen att göra 
alla steg själv. Idag kan du komma över en 
utrustning som ganska många har råd med 
för att starta igång med. Så det är nog flera 
saker som påverkat, säger Fredrik Borelius.

MEDAN DE SISTA dropparna rinner från de
stilleringsprocessen i pannan har det blivit 
kväll. Den disiga grå himlen har lättat och 
en orange solnedgång ligger som utrunnen 
akvarellfärg i den nu blå himlen.

Min nyfikenhet har under dagen väckts 
för alla de flaskor som pryder väggarna. 
 Michell Ruaro berättar att det är så kallade 

FAKTARUTA

Namn: Michell Ruaro

Ålder: 37 år

Från: Lidköping

Bor: Ljungskile sedan tre år

Gör: Destillatör på Klocktornets destilleri

Det bästa med Ljungskile: Den lugna pulsen 
och framförallt att man värnar om varandra, 
att man handlar lokalt här. Sen gillar jag 
gångavstånden till det mesta, de mysiga fiken 
och lederna uppe på fjället.

När han själv tar ett glas: Det här kan jag 
prata hela kvällen om. Men det korta svaret 
är bourbon eller tequila. Jag uppskattar också 
gindrinkar, gärna en negroni.

DESTILLERINGSPROCESSEN. Michell Ruaro byter tapp efter att den första sprungit läck. Ur tappen                           rinner det tångsmakande ginet för att sen 
spädas med vatten.

SINGELDESTILLAT. Hantverket bakom  
smakerna. 

TÅNGGIN. Den torkade tången från Koster 
som sätter den lokala smaken.

POT STILL-PANNAN. Där kokas vatten, alkohol 
och kryddor för att sen ångas vidare genom 
svanhalsröret i toppen.

Destillatören Michell Ruaro i sitt tio kvadratmeter stora – eller lilla – rum.

Fredag 19 november 2021
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singeldestillat. En del av arbetsuppgifterna 
är att ta fram nya smakkombinationer, vilket 
han gör genom att destillera fram sprit med 
endast en smaktillsats. Därefter sitter han 
och laborerar ihop olika kombinationer för 
att ta reda på vad nästa julsnaps eller framti
dens gin från Klocktornets ska smaka.

– Vi har några smaker som vi har på
börjat, jag vet bara inte vad vi ska avsluta, 
säger han och pekar ner mot en plastdunk 
på golvet. Det där är en “rökgin” som är 
baserad på vår vanliga gin men med rökt 
tång också. Men jag är lite av en perfektio
nist så jag vill inte släppa något som jag inte 
är nöjd med.

Michell Ruaro berättar att en smakbland
ning kan ta uppemot ett år att ta fram. Dess
utom sitter han helt själv med sina smak
lökar i framställningsprocessen, något som 
han upplever som en liten nackdel.

– Och så sitter man med 30 flaskor, till 
slut så känner man ingen skillnad på dem. 
Det är svinsvårt!

Flaskan jag fastnar för är namngiven 
“Musselkött 40%”. Michell Ruaro korkar 

av den och sticker den under min näsa.
– Du måste lukta på den! säger han till 

mig med ett brett flin.
Doften som tar över det lilla rummet är 

precis densamma som när du står vid fisk
bilen på Linnégatan i Göteborg. Fyrtio
procentig sprit med smak av mussla.

– Det går inte att göra någonting med 
den! Men man är ju nyfiken av sig, jag var 
tvungen att testa liksom, säger han och 
skrattar med uppspärrade ögon.

Pannan, eller pot still:en, har nu ång
at färdigt varpå Michell Ruaro stänger av 
kokplattan. Nu kommer det som han be
skriver som mest kritiskt i processen  att 
alkoholhalten blir korrekt. I detta fallet 40 
procent. Den destillerade drycken som lig
ger i uppsamlingskärlet uppnår ungefär 79 
procent och behöver spädas.

– Hamnar jag under 40 procent nu så 
finns det ingen chans att jag kommer upp 
igen, neråt så är det bara att hälla i mer vat
ten. Den lagliga skillnaden är på 0,3 pro
cent, står det 40 på flaskan så får den vara 
mellan 39.7 till 40,3, berättar han.

Michell Ruaro plockar fram hydrome
tern, den man mäter alkohol med och ett 
pappersark med siffror med riktlinjer för 
spädningen. Pappersarket är en fotokopia 
från en 1800talsbok, det syns också tydligt 
på typsnittet som ser ut att vara hämtat ur 
en tidning från vilda västern. Inget i de
stilleriet sker med digitala redskap, om man 
bortser från miniräknaren han använder 
för att räkna på spädningschemat.

UNDER SOMMAREN GÅR bägge pannorna var
ma i det lilla destilleriet och Michell Ruaro 
hinner nästan inte med. De kalla månader
na ser annorlunda ut, då är åtgången inte 
lika stor och destilleringstakten blir om
kring en till två laddningar i veckan. För att 
lätta på sommarbördan försöker han bygga 
upp ett lager till nästa sommar. 

Härnäst väntar dock något stort för de 
lokala dryckesmakarna. Den sjunde de
cember ska en statlig rapport komma gäl
lande möjligheten för gårdsförsäljning av 
lokalt producerad alkohol. Något som skul
le kunna generera spridning för de mindre 

producenterna. Men rapporten är inte helt 
okontroversiell. Två gånger tidigare har en 
liknande utredning gjorts men skjutits ner 
med hänvisning att Systembolagets mono
pol riskerar att urholkas. 

Michell Ruaro ser positivt på utredning
en och tror att de små mängderna som iså
fall får säljas i samband med gårdsförsälj
ning inte kommer påverka Systembolagets 
ställning i samhället. 

– Så nu tar vi fram min lilla häx…., 
mumlar han för sig själv.

Det lilla destilleriet färdas för en stund till 
sagornas värld när Michell Ruaro plockar 
ner en meterlång visp som han slår runt i ka
ret med den snart färdigspädda gin:en. Detta 
för att se till att alkoholen blandas ordentligt 
med vattnet inför den slutgiltiga spädningen.

– Så vevar jag min kittel här, skrattar han 
mellan andetagen, sen när jag är nere på 40 
procent så får den stå i två dygn så att den 
sätter sig lite. Till helgen så buteljerar jag det. 
Det blir mycket hantverk och tar mycket tid.

Men att det tar tid är bara något som 
Michell Ruaro uppskattar med arbetet.

– Skulle jag bara trycka på en knapp så 
blir det inget kul, nu känns det som att det 
är jag som har gjort det. Och så har vi be
stämt att vi ska fortsätta med.

Omkring ett hundratal flaskor kommer 
fyllas till helgen efter dagens destillering. 
Klockan har slagit fem på kvällskvisten och 
Michell Ruaro börjar tänka på refrängen. 
Det har mörknat utanför destilleriet nu. 
Vinden är fortfarande sydvästlig och river 
mot kinden. 

Det är svårt att föreställa sig att för näs
tan precis hundra år sedan var opinionen 
så pass annorlunda att ett rusdrycksförbud 
nådde en folkomröstning. Sprittillverkning
en var kraftigt begränsad och motboken 
höll alkoholransoneringen för befolkningen 
på kontrollerad nivå. 

Idag är det inte många som blinkar till när 
vi ser ett nyöppnat bryggeri på Stigbergs
torget eller ett whiskeydestilleri på Smögen. 
Och jag, nu när jag lämnar Klocktornets 
destilleri denna torsdagsafton, ser nästan 
inte ens grusspåret när jag går kustvägen i 
beckmörkret tillbaka till Ljungskile.

FAKTARUTA

Några fler lokala alkoholmakare 

• Inlands bryggeri 
Marstrand 
Lokalproducerad öl. 
• Smögen Whiskey 
Ståleröd, sydväst om Hunnebostrand. 
Lokalproducerad whiskey.

• Brygga Bränneri från Beersmiths 
Göteborg 
Tillverkar vodka, gin och akvavit.

• Wet City Spirits från Beerbliotek 
Sandarna, Göteborg 
Tillverkar gin.

• Qvänum Mat och Malt 
Kvänum i Vara kommun 
Tillverkar förutom öl även akvavit, gin, bour-
bon och brännvin.

LYCKORNA. Kvällsutsikten från Michell Ruaros arbetsplats

ARBETSPROCESSEN. Här fångas Michell Ruaro mitt i skrattet när han vispar alkoholen med 
vatten.

DET ANALOGA ARBETET. Med hjälp av en densitetsmätare – hydrometer – ser han hur alkoholhalten ligger under spädningen av ginet.

Fredag 19 november 2021
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Den 7 december kommer en utred-
ning läggas fram till regeringen om 
ifall gårdsförsäljning av alkohol ska 
tillåtas. Fredrik Borelius, ordförande 
i SPAA tycker att det borde tillåtas, 
medan IOGT-NTOs vikarierande drog-
politiska chef Magnus Jonsson anser 
att det kan underminera System-
bolaget och riskera att det behöver 
stängas ner.

Lokalproducerad alkohol har ökat i populari
tet de senaste åren vilket har gjort att det har 
fått större plats på marknaden genom ökad 
tillgång hos lokala Systembolag. I början 
på december kommer en statlig utredning 

presenteras för regeringen om ifall man ska 
tillåta gårdsförsäljning av alkohol. Förslaget 
kommer troligen att tillåta gårds försäljning 
som är begränsad av hur mycket man får 
köpa och hur mycket man får producera. 

Fredrik Borelius, ordförande för Sveriges 
producenter av alkoholdrycker, ser fram 
emot att marknaden förändras.

– Vi väntar 
med spänning på 
att utredningen 
ska bli klar, men 
att den görs är 
något vi ser po
sitivt på, säger 
Fredrik Borelius.

Även om han 
tycker det är posi
tivt med gårdsför
säljningen tycker 
han att de begränsningarna som förväntas 
läggas fram är oroväckande.

– Att sätta en begränsning på hur mycket 
du får producera vid gårdsförsäljning hade 
varit en direkt näringshämmande tröskel. 
Det är inte logiskt att företag som tagit fram 
en bra produkt inte får vara med och sälja. 
Det är ett jättemärkligt synsätt.

Det största hindret för gårdsförsäljningen 
är överenskommelsen med EU som tillåter 

Glädje och oro kring 
gårdsförsäljning
– Statlig utredning snart färdig

En utredning kan komma att föreslå för regeringen att gårdsförsäljning av alkohol borde tillåtas.  
Foto: Siobhan Anderson

2022

I LUST OCH NÖD 
– om rit och tradition

Medverkande:

Haris Agic
Anna Cabak Rédei
Mattias Axelsson
Birgitta Esborn Hermansson

Nyttårsforum är ett årligt åter-
kommande arrangemang på 
Ljungskile folkhögskola. Här ges 
utrymmen för möten och samtal 
om de stora livsfrågorna. Nyttårs-
forum erbjuder en sammanhållen 
dialogprocess där våra tankar får 
tid att mogna och fördjupas.
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Sverige att ha ett monopol på alkohol
försäljning förutsatt att det är konsekvent. 
Sverige får inte diskriminera utländska 
tillverkare på marknaden, något som sker 

om man tillåter 
svenska företag 
att driva egen 
försäljning, men 
inte utländska fö
retag.

– Det är utred
ningens uppgift 
att hitta en väg 
där vi kan både 
bevara System
bolaget och tillå

ta gårdsförsäljning. Vi är absolut inte emot 
Systembolaget. Vi tycker att det är enormt 
viktigt för svensk alkoholpolitik och folkhäl
sa. Dessutom är det många försäljares enda 
kanal, säger Fredrik Borelius.

Men alla är inte positivt inställda till idén. 
Magnus Jonsson, vikarierande drogpolitisk 
chef  på IOGTNTO, ställer sig starkt emot 
gårdsförsäljning.

– Det har gjorts två utredningar tidiga

re i samma fråga, båda kom fram till att 
det inte var möjligt att genomföra utan 
att riskera Systembolagets monopol, säger 
Magnus Jonsson.

Han tror inte att det går att genomföra 
utan att EUdomstolen skulle komma fram 
till att Systembolaget inte längre får bedri
va sin verksamhet.

MATTIAS JOHANSSON
mattias.johansson@edu.ljungskile.org

”Att sätta en begräns-
ning hade varit en di-

rekt näringshämmande 
tröskel.”

FREDRIK BORELIUS

 ”Det har gjorts två utred-
ningar tidigare i samma 
fråga, båda kom fram till 
att det inte var möjligt...”

MAGNUS JONSSON
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ISKALLT

TEXT OCH FOTO: ERIKA LÄTTH

 NÖJE
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Ljungskileviken ligger stilla i sin gråska-
la. På nakna grenar klamrar sig de sista 
höstlöven kvar, blott en vindpust från att 
släppa taget om livet. Mössklädda hjässor 
vaggar förbi på Kallbadhusets solblekta 
trädäck och lågmält småtugg sjuder i den 
råa luften. Fem grader, visar termometern 
på min mobiltelefon. Jag låter hakan sjun-
ka ner i halsduken.
”...ja han är här och badar varje dag”, säger 
en förbigående kvinna till sin väninna och 
pekar i färdriktning mot bryggan.
Jag spetsar öronen. Är det någon av de 
kallbadare som jag snart ska träffa de 
tisslar om? 
Så står de plötsligt framför mig. De mytom-
spunna kallbadarna. Med en stadig pack-
ning på ryggen, rosiga kinder och breda 
leenden. Frågan kommer inte oväntat:
– Har du med dig baddräkten?

Det glada gänget som möter mig vid 
Kallbadhuset är alla rutinerade 
vinterbadare sedan flera år. Nå, 

nästan alla. En skojfrisk man i svart hatt, 
Andreas Anjou, är dock tydlig med att han 
ska hålla sig på torra land. Han är här för 
sällskapet.

– Nä, det där är ingenting för mig. Det 
får de här dårarna hålla på med, skrockar 
han. 

Frugan hans däremot, Cecilia Anjou, 
är ingen badkruka. Tvärt om. Hon är en 
flitig badare som inte är rädd för att hop
pa i plurret oavsett väder och vind. Eller 
årstid, för den delen. Sedan december i 
fjol har hon doppat sig i stort sett varje 
dag.

Vintern 2015 gick hennes första kallbad 
av stapeln. Och hon föll pladask.

– Jag fastnade nog för det eftersom jag 
märkte hur bra jag mådde av det. Det hän
der så mycket i kroppen och sätter igång 
positiva följdreaktioner. Utmattning, stress 
och annat dåligt mående släpper, berättar 
hon.

DET DRÖJER INTE länge innan ytterplaggen 
åker av och badkläderna dras på. Med 
fyra taggade badveteraner i spetsen och 
två badkrukor i släptåg  jag själv inräk
nad   går vi i samlad trupp mot stegen 
som hänger längst ut på bryggkanten. 
Vattnet ger ifrån sig ett mjukt kluckande 
när bryggan sätts i gungning av vår tyngd, 
och det livliga tjötet ackompanjeras snart 
av ett rungande plask. Förste man över
bord. Dagen till ära bjuds det på friska nio 
grader i vattnet, men det hindrar ingen i 
sällskapet från att kliva i. Och det gör de 
med bravur. 

– Det är viktigt att gå i långsamt och 
låta kroppen få känna in. Hitta andning
en och sitt eget sätt att bada. En del tar 
ett snabbt dopp, andra njuter en längre 
stund, och andra tar flera dopp, förkla

Mikael Stålgren skippade dyket och la in backen i plurret.

rar Cecilia Anjou, som tillhör den sist
nämnda skaran.

Plötsligt hojtar någon borta från stran
den.

    – Hallå! 
Rösten tillhör en mörkhårig kvinna i pa

gefrisyr. Hon vinkar till oss från andra si
dan vattnet.

Vi vinkar och ropar tillbaka.
– Nu kommer Lena!, får jag veta.
Och hon kom som ett yrväder en november

morgon, iförd baddräkt med en handduk om halsen.  
Lena, vars efternamn jag inte hinner 

snappa upp, hälsar hjärtligt på alla efter sin 
marsch längs bryggan.

Jag presenterar mig med kameran i 
högsta hugg och frågar artigt om jag får 
fotografera henne, övertygad om att hon 
kommit hit för reportaget men hamnat på 
efterkälken.

 – Oja, självklart!, säger hon glatt och tar 
ett stadigt grepp om stegen innan hon his
sar ned sig i havet. 

ETT LITET VARV i det blå senare klättrar hon 
upp igen och tackar för sig. Så försvinner 
hon lika hastigt som hon dök upp.

 Jag borrar ner hakan djupare i halsdu
ken. Snart helt mumifierad. 

Förundrad över de som droppar förbi 
stranden för ett dopp i november som om 
det vore det mest naturliga i världen. Hur 
de ser ut att ha det härligt i vattnet. Förvå
nas över att det är jag som fryser. 

 – Ångrar du dig, Erika?, skrattar  Cecilia 
med huvudet strax ovanför vattenytan. 
Hon är inne på sitt andra dopp. 

Ja, det gör jag nog faktiskt. Jag kanske 
skulle tagit med mig baddräkten, trots allt. 

En som däremot inte har kastat in hand
duken och förlorat striden mot sin inre bad
kruka är Christina Fredriksson.  

– Jag har alltid varit badkruka, så ingen 
frekvent badare på sommaren heller. Och 
absolut inte det här med att gå ner i vattnet, 
usch. Utan då hoppar jag i, berättar hon.

SÅ KOM DAGEN som skulle förändra allt. På 
nyårsafton fattade hon och några vänner 
beslutet att kickstarta det nya året med ett 
iskallt morgondopp. 

Under tiden Christina berättar om sitt 
första vinterbad den där nyårsdagen fladd
rar en idyllisk bild av ett snötäckt vinterland 
förbi mitt inre. Krispiga flingor som dalar 
ner över en frusen sjö. Bjällror i fjärran som 
gnolar på julens sista refräng. 

– Det var grått och mulet. 

Bubblan spricker. 
Men nyårsdagens grådaskiga väder av

skräckte henne inte. Tävlingsmänniska 
som hon är fanns det inget annat alternativ 
 hon skulle bara i. Innan avfärd grunnade 
hon i förberedelsens töcknen. Hon packade 
ner varma kläder, handduk och badskor.

– Och så mössan, säger hon.
Hon visar upp en rejäl ryssmössa i silver

grå fuskpäls. Inköpt någon gång på 90talet 
men ser ut som ny.

– Det sitter jättemycket i den mössan, det 
är så otroligt psykologiskt för mig. Så det är 
ett tips från mig att man bestämmer sig för 
någonting som får en att känna sig trygg. 
För när jag har den på mig så håller jag mig 
varm. Den ger mig styrka. 

Förutom mössan är det pannben och 
kontrollerad andning som har tagit henne 
över tröskeln. Nu har kallbadet blivit ett 
välkommet inslag i hennes liv.

– Jag förstod att det här med vinterbad var 
någonting häftigt, och jag gillar att utmana 
kroppen och sinnet men tänkte att jag abso
lut aldrig kommer att göra det. JAG kommer 
aldrig bli vinterbadare, det trodde jag inte, 
skrattar hon och gör en avfärdande gest.

Badkrukan inom mig pockar på uppmärk
samhet. MEN KYLAN DÅ? Fråga om kylan! 

Efter ett dopp i det blå sitter det fint med en  kopp kaffe. 

”Badare är gladare”, anser Cecilia Anjou.

– Om du bara fokusera på att andas och 
låta vattnet omsluta dig så blir det varmare. 
Du klarar det. Alla som gör det klarar det 
när de väl är i. Det är så märkligt, och så 
häftigt. Men det gäller att stanna kvar och 
låta det hända, försäkrar Christina. 

Många kallbadare tycks dela samma 
känsla kring varför det är så fantastiskt att 
bada kallt.  Det här fyrverkeriet av känslor 
som sprakar när chocken lagt sig. En cock
tail av glädjerus som sedan klingar av till ett 
meditativt tillstånd. 

Både Christina Fredriksson och Cecilia 

Anjou beskriver hur kallbadet har blivit ett 
nytt sätt att vara här och nu. Ett sätt att låta 
vardagsbestyr och andra bekymmer som 
hör livet till rinna av en.

– Det handlar om att våga utmana sig 
själv i mångt och mycket. Att våga gå ut
anför sin egen trygghetsbox, den normala 
boxen, säger Cecilia Anjou. 

Jag lämnar Kallbadhuset med det nu på
klädda och fikande badgänget bakom mig. 
Lite gladare. Lite varmare. 

 Simma lugnt!, ropar någon efter mig inn
an jag rundar husknuten och rör mig hemåt. 

Glada kallbadare i vattnet.
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Den stolta orten Nu i november anordnade samhälls- 
föreningen ett samtal med Stefan  
Björling, Uddevalla kommuns plan- 
och exploateringschef. Mötet var fullt 
av Ljungskilebor som krävde svar. Vad 
har kommunen för plan för Ljungskile 
och hur blir det med byggnationen av 
den nya Ljungskileskolan?

”Det känns som att man är stolt över att vara Ljungskilebo och  
det är inte samma stämning här i Uddevalla.”

TEXT OCH FOTO: LOVE SCHILLER

Fredag 19 november 2021
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Himlen står lågt, marmorerad 
i grått – novembervinden 
drar förbi stötvis. Uddeval
las stadshus, i folkmun kallat 
Blåkulla, ligger som en borg 

på en höjd. Här har jag stämt träff  med 
Stefan Björling för att få grepp om kommu
nens tankar kring Ljungskile. Han har bli
vit inbjuden som kommunens representant 
på samhällsföreningsmötet senare under 
kvällen. Vi ska återkomma till det. 

Långt där borta, förbi hamnen, kan 
man blicka ut mot stadskärnan. Stadshu
set byggdes på mitten av 1970talet som ett 
varvskontor och när varvet lades ner 1986 
lät Svenska varv, det vill säga staten, Udde
valla kommun köpa huset till ett förmånligt 
pris. Ett nytt stadshus finns i tankarna med 
stjärnarkitekten Gert Wingårdh bakom rit
ningarna. Bohusläningen erfar att projektet 
kan komma att landa i miljardklassen. Det 
går att jämföra med det avtal kommunen 
har tecknat med det privata fastighetsbola
get, Hemsö, där sju fastigheter i kommunen 
omfattas och avtalet värderas till närmare 
en miljard kronor. Avtalet går, kortfattat, 
ut på att Hemsö bygger och äger ett antal 
samhällsfastigheter – alltså skolor, förskolor 
och äldreboenden, där kommunen sedan 

hyr in sig med sina verksamheter. 

FRÅN SPIRALTRAPPAN OCH hissen och ge
nom dörrar i olika riktningar, strömmar 
människor fram för att stämpla ut. Två 
blipp med utstämplingsbrickan, en kort 
hälsning till kollegan i språnget och sen 
försvinner de bort. Stefan Björling, plan 
och exploateringschef, sitter några trappor 
upp och arbetar färdigt med powerpointen 
tillägnad Ljungskileborna på samhällsför
eningsmötet. Han är iklädd en vit skjorta 
med gitarrmotiv och blåjeans. På fötterna 
tomatröda converse.  

 – Ljungskile är en fantastisk pärla där 
det finns stor utvecklingspotential med 
närheten till vattnet och det är väldigt tack
samt att kunna pendla till. 

Vi hinner knappt sätta igång samtalet 
innan hans dotter ringer från Brighton. De 
växlar några korta fraser. I samma veva blir 
Stefan påmind om att han har lovat sin son 
en bit mat i kväll och ringer ett till samtal 
för att styra bort och boka om. Inget svar. 
Det blir ett textmeddelande istället.   

– Var var vi? Just det, Ljungskile. Det 
känns som att man är stolt över att vara 
Ljungskilebo. Det är inte samma stämning 
här i Uddevalla. Här känns det som att 

Trollhättan fick allt: högskola och sjukhus. 
Uddevalla fick ett varv och en Volvofabrik 
som lades ner. 

Han fortsätter:
– Det finns en dystrare känsla här – men 

samtidigt så tycker Ljungskile att, om man 
bygger en lekplats i Uddevalla så ska man 
banne mej bygga en i Ljungskile också. 
Men du, vi måste ta oss till tåget nu så vi är 
på plats i bra tid. 

PÅ VÄG TILL pendeltåget som ska ta oss till 
mötet i Ljungskile berättar Stefan att han 
har haft flera sejourer inom politiken, och 
även journalistiken – det förklarar den 
kraftiga ordströmmen. Han går raskt in på 
potentiella idéer för Ljungskile och varför 
processerna har en tendens att dröja.   

– Hamnen i Ljungskile kan verkligen 
vara intressant för besöksnäringen, sam
tidigt är det långa perioder där vi väntar 
på svar från länsstyrelsen för att få planer 
godkända – min verksamhet är lagstyrd. Vi 
jobbar med alla planer i kommunen samti
digt, men centrumplaner i Uddevalla har 
nästan alltid prio ett.  

När han tillträdde sin post för ett år se
dan fanns det ingen detaljplan som var ut
vecklingsbar över Ljungskile, så nu arbetar 

Till vänster: Stefan på tågstationen i Uddevalla innan avgång mot Ljungskile. Till höger: Bostadsrätter håller på att byggas i Hälle. Magnus Ro-
bertsson står bakom bygget, han är en av Ljungskiles privata aktörer som vill utveckla Ljungskile. 

Stefan Björling sitter och finslipar på sin powerpoint inför samhällsföreningsmötet. Han tycker att Ljungskile är en  
pärla med stor utvecklingspotential.

hans kontor med att ta fram en ordentlig 
plan som går att arbeta med över en längre 
framtid. Han hoppas att den ska vara på 
plats efter årsskiftet.  

– Vi behöver en fördjupad detaljplan för 
att tala om om det går att utföra nybygg
nationer. Tidigare har man fokuserat på 
perifera saker; att bo direkt vid kusten är 
charmigt men det kan uppstå problem som 
blir dyra, det kanske inte finns rinnande 
vatten och ett avloppssystem. Vi har haft 
för dålig beredskap för de egna behoven, 
kanske har det varit för stor fokus på priva
ta exploatörer.

NÅGRA TIMMAR TIDIGARE försöker en grå och 
grynig sol tränga igenom molntäcket som 
hänger över Ljungskile. Höstvinden vand
rar fram mellan träfasaderna medan fyra 
ögon granskar mig – vänligt, men med en 
viss misstänksamhet. Magnus Robertsson 
räcker fram armbågen i en hälsning och 
påpekar direkt hur nöjd han är med att inte 
synas i offentligheten. Han är en av Ljung
skiles privata aktörer och jag har stämt träff  
med honom på hans kontor.

– Jag är en privat person och nöjd att inte 
synas, men jag tycker samtidigt om att för
ändra och utveckla samhället genom våra 
visioner och byggnationer, säger Magnus. 

Hans arbetspartner och fru, Josefina 

Hjort, skakar min hand och instämmer in
kännande. Hon menar att hon är likadan 
samtidigt som hon tar fram en penna och 
några pappersark. Medan Magnus besöker 
toaletten börjar Josefina ställa frågor – ska 
hon intervjua mig nu? 

PÅ HÄLLE LIDER 2b bedriver Magnus Roberts
son och Josefina Hjort sin fastighetsutveck
ling och förvaltning. Paret är drivna entre
prenörer som vill förändra och utveckla den 
gamla bad och kurorten. Ett tydligt tecken 
på det är byggnaden vi samtalar i – Nord
ströms, som med historia från 1800talet 
genomgått åtskilliga metamorfoser under 
årens lopp. Från torp till krog, till skola och 
lanthandel, för att slutligen bli en Icabutik 
1997 innan de tog över. Nu fylls huskrop
pen med bibliotek, specialaffärer, krog och 
kontorshotell. Men fastighetsutvecklingen i 
Ljungskile tar tid, processerna är emellanåt 
tungrodda och politiska poäng finns att vin
na på annan ort, anser de. 

– Vi är med i fastighetsägarna som orga
nisation och sen har vi kommunen som en 
annan aktör här i Ljungskile som arbetar 
för att utveckla Ljungskile. Men Uddevalla 
kommun har hittills inte varit speciellt ak
tiva här, men vi har stora förhoppningar 
att det kommer att ändras. Vi tror att det 
påverkar att Ljungskile är ett litet samhälle 

och kommunen vinner fler politiska poäng 
i de större områdena, säger Magnus.

HAN RÖR DE lite mer brännande resone
mangen med silkesvantar och återkommer 
abrupt till sin privata sfär innan han kapitu
lerar det han påbörjat att berätta. Samtalet 
vacklar en aning, men Josefina fyller i.

– Vi tror att det finns ett behov av att det 
ska vara äkta och bra fastigheter i Ljung
skile. Det finns en stor potential här genom 
att locka turister och boende till hamnen till 
exempel. En dröm som vi hade tyckt om 
är om kommunen skapar rekreationsom
råden, kultur och öppna ytor. Det finns en 
väldigt positiv anda i området.

Magnus nämner att han ser fram emot 
mötet i Ljungskilegården. 

– Stefan Björling som du kommer att 
träffa i kväll är en engagerad person, som 
har stora visioner för Uddevalla. Det ska bli 
intressant att höra vad han har att säga. 

KLOCKAN NÄRMAR SIG sex – vi har en halvtim
me till godo, och innan pendeltåget hunnit 
frusta ut och stanna vid Ljungskile station 
lägger Stefan märke till en långhårig ton
åring med en Frank Zappa vinyl – albumet 
Sheik Yerbouti.  

– Den plattan kommer du att gilla. Den 

”Uddevalla kommun har hittills inte varit speciellt aktiva här. Vi tror 

att det påverkar att Ljungskile är ett litet samhälle och kommunen 

vinner fler politiska poäng i de större områdena.”

”Vi har haft för dålig beredskap för de egna behoven,  

kanske har det varit för stor fokus på privata exploatörer.”
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Under mötet fylls whiteboarden med ärenden från engagerade Ljungskilebor. Stefan tog med alla ärenden han inte kunde svara på, och förde de                             vidare till den berörda enheten på kommunen. Nybyggnationen av Ljungskileskolan orsakde mest huvudbry.

är jäkla bra, säger han med ett brett leen
de och reser sig för att stiga av.  

En skarp och fruktig parfymbomb lägger 
sig som ett lock inne i Ljungskilegården. 
Huvuden vänds för att lokalisera källan. 
Omkring 60 personer har samlats för att 
höra vad Stefan har att säga. Han bär ett 
headset med mikrofon, den vita duken bak
om honom kommer snart att fyllas av hans 
presentation. 

HEADSETET VERKAR VARA defekt och gammalt, 
och det finns en stor risk att tekniken kan 
komma att strula. Det är bekymmer i pe
riferin, men som kan bidra till en förstärkt 
irritation av det Stefan kommer att visa och 
säga i sin presentation. En mikrofon att 
dela ut till frågeställarna efter presentatio
nen hade varit att föredra nämner en äldre 
dam i förbifarten. Stämningen i Ljungski
legården är sammanbiten. Stefan tar en 
klunk vatten. Torun Elgebäck, ordförande 
för samhällsföreningen, bjuder på ett kort 
anförande om kraften i föreningen sam
tidigt som hon pratar om möjligheterna 

att gå med och förändra saker och ting i 
Ljungskile när engagerade medborgare går 
samman i kollektiv kraft.

– Jag kan kanske mer om gatstenarna 
på Kungsgatan i Uddevalla än stenarna i 
Ljungskile, men nu är jag här för att berätta 
vad vi jobbar på i kommunen, säger Stefan.

Presentationen är över på 30 minuter. 
Han hinner berätta om förstudier, förtät
ningar, framtagande av planförslag och 
pågående planer i Uddevalla kommun. 50 
stycken till antalet. Varje medarbetare har 
åtta arbeten simultant – de har mycket på 
sin tallrik, menar Stefan.

“Kan du justera ljudet, det är hopplöst att 
höra på”, utbrister en äldre man. Det fifflas 
med headsetet. Det hinner bli värre innan 
det blir bättre – rundgången skär i öronen. 

DEN NÄRMASTE TIMMEN ägnas åt frågeställning 
med handuppräckning. Om och nybygg
nationen av Ljungskileskolan orsakar stor 
huvudbry då det riskerar att bli en domi
noeffekt med kulturhuset och fritidsgården 
som små brickor i ett större maskineri. 

– En ny skola i Ljungskile centrum är 
planerad för ungefär 1000 elever. Den 
kommer troligtvis byggas i etapper. Den 
befintliga skolan kommer att rivas och det 
är Hemsö som har ansvar för byggnatio
nen. Det pratas om olika modullösningar 
för eleverna så länge, säger Stefan.

Joakim Hedlund, lärare på Linnéaskolan, 
är angelägen att komma till tals och räcker 
upp handen flertalet gånger. Han får ordet. 

– Detta är det största bygget sen motor
vägen och vi, skolpersonalen, har ställt frå
gor till kommunen, utan svar. Så som jag 
ser det får vi det sämre än tidigare. Dessut
om bygger ni en liten skokartong till idrotts
hall, vad hände med beslutsfattandet – det 
känns som skendemokrati.  

Spritt sorl. Konstpaus. Stefan svarar.
– Det är barn och utbildningsnämnden 

som har bestämt det här, och de har be
stämt att skolan ska ha plats för 900 elever 
och ligga på den platsen. Som jag sade för
ut så är det den privata aktören Hemsö som 
har ansvar för byggnationen, men givetvis 

lägger vi oss i projektet och ställer krav. Det 
bästa hade varit att ta ett möte med Hemsö 
och er här i Ljungskile.

“Det verkar som man behöver en lob
bygrupp i Ljungskile”

“Det ska byggas ett stadshus för en miljard 
i Uddevalla”

“Kommunen är fruktansvärda på medbor
gardialog. Politiker och tjänstemän är inte 
ett dugg intresserade av Ljungskile”

“Bygg en padelhall” – korthuggna skratt. 

Stefan fortsätter. 
– Tidsplanen är extra viktig när man 

bygger Ljungskileskolan. I det bästa fallet 
hade vi haft detaljplanen igång sedan flera 
år tillbaka, men det har vi dessvärre inte 
haft. I slutändan är det politiken som beslu
tar och kulturhuset kommer att rivas för att 
ge plats för den nya Ljungskileskolan.   

ORDFÖRANDE TORUN ELGEBÄCK tar vid och 

rundar av mötet. Vissa har redan lämnat 
Ljungskilegården för att ta sig hem i den 
blåsvarta natten. Andra har samlats avsides 
i små klungor för att tälja vidare på sina re
sonemang. 

– Vi är 4000 som bor här i Ljungskile. 
Om vi arbetar tillsammans kan vi påver
ka, och det är jätteroligt att vi är så många 
samlade här i dag. Det finns en kraft i den 

här föreningen.

EN VECKA EFTER mötet på Ljungskilegården 
når jag Stefan per telefon. Han uppfattade 
mötet som bra med mycket frågor och syn
punkter. Något han hade räknat med. 

– Jag vet inte riktigt hur inbjudan till 
mötet såg ut, men det blev väldigt mycket 
frågor om Ljungskileskolan och den frågan 
ligger inte riktigt på mitt bord. Men jag 
tyckte att de förstod att jag inte kunde svara 
på frågorna som rörde skolan.

Han fortsätter.
– Men jag har sett till så att det blir ett 

möte mellan de berörda i Ljungskile, pro

jektchefen på Hemsö och processledaren 
Cecilia Friberg från Uddevalla kommun.

För att sammanfatta menar Stefan att det 
lätt blir att man representerar hela kommu
nen istället för sin enskilda enhet när det 
kommer till möten av den här sorten.

– Det var lika intensivt som alltid i Ljung
skile och det kom frågor som jag inte kunde 
svara på, men jag tog med mig frågorna till 

de enskilda enheterna på kommunen och 
de ska ha blivit besvarade nu. I det stora 
hela var det ett jättebra möte.

STEFANS ARBETE MED den fördjupade de
taljplanen för Ljungskile fortsätter, och han 
siktar på att ha den klar till efter årsskiftet. 
Samtidigt återstår det att se vad den privata 
aktören Hemsö och kommunens processle
dare har att säga till de engagerade Ljung
skileborna kring bygget av den nya skolan. 
Enligt Stefan är det mötet satt till den 24 
november och det lär bli minst lika välbe
sökt och intensivt som det senaste. 

FAKTA

Kommunens samarbete med 
Hemsö.
Den 11 mars 2020 godkände kommunfull-
mäktige ett samarbetsavtal mellan kommu-
nen och det privata fastighetsbolaget Hemsö.

Målet är att Hemsö ska äga och investera i 
byggnaderna där kommunen sedan hyr in 
sig. Hyran bestäms när byggentreprenaden är 
upphandlad.

Avtalet omfattar försäljning av förskolan 
Kreatören, försäljning och tillbyggnad av Rot-
viksbro äldreboende, försäljning/utveckling 
av Forshällaskolan, försäljning och om- och 
nybyggnation av Ljungskileskolan, försäljning 
och nybyggnation av förskola i Ljungskile, 
förskola i Råssbyn samt grundskola Amme-
näs/Skäret.

Hemsö ägs till 85 procent av Tredje AP-fon-
den.

Bolaget finns på cirka 60 orter i Sverige, men 
också i Finland och Tyskland.

Hemsös största hyresgäst är Polismyndig-
heten. Bolaget äger dock inte polishuset i 
Uddevalla.

(Källa: Uddevalla kommun och Hemsö)

”Detta är det största bygget sen motorvägen och vi, skol- 

personalen, har ställt frågor till kommunen. Utan svar. Så som jag 

ser det får vi det sämre än tidigare.”

”Vi är 4000 som bor här i Ljungskile. Om vi arbetar  

tillsammans kan vi påverka. Det finns en kraft i den  

här föreningen.”
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Cirkus i Grohed

TEXT OCH FOTO: MARCUS MÅNEVIK

En dröm har blivit 
verklighet i Grohed.  
En gammal kvarn har 
förvandlats till ett 
hem för jonglering, 
balanskonst  
och luftakrobatik. 



24 www.ljungskilenyheter.se 25Fredag 19 november 2021www.ljungskilenyheter.seFredag 19 november 2021

äntligen en lokal för de  ungdomar som 
vill ansluta sig till Groheds starka cirkus
tradition. Johanna  Abrahamsson berättar 
att målet är att förmedla rörelse glädje och 
ingjuta själv förtroende hos barn och unga, 
oavsett förutsättningar. Alla kan ha glädje 
av att träna cirkuskonst på sitt sätt, menar 
hon och tillägger att de flesta klarar av mer 
än vad de tror.

Bakom initiativet står föreningen  “Reinos 
vänner” som bildades 2012, ett år efter att 
Reino gått bort, och som Johanna förstås 
är medlem i. Föreningen bildades på ini
tiativ av en förälder till ett av de barn som 
varit med på en av de sommarcirkussko
lor som Johanna Abrahamsson varit med 
och arrangerat. Föräldern i fråga var lokal
politiker och kunde därmed hjälpa till att 
få bollen i rullning. Hon samlade ihop en 
mängd drivna människor i Uddevalla med 
olika kunskaper.

– Helt plötsligt var det inte bara jag som 
drömde om en cirkus i Grohed, utan 200 
fantastiska människor till med olika kun
skaper. Sedan dess har vi fått hjälp från 
kommunen och sponsring från en mängd 
olika företag, säger Johanna Abrahamsson. 

HUR UNIK ÄR då cirkuskvarnen i Grohed? 
Mycket unik, enligt Margreth Elfström, 

ordförande i “Manegen”, som är en 
 nationell intresseorganisation för cirkus, 
varieté och gatuperformance. 

– Det finns bara några få liknande ställen 

i Sverige, säger hon.
Hon hade velat se en byggnad likt Cirkus

kvarnen i varje region, men dit är det en 
lång väg att vandra. De som finns idag kan 
räknas på en hand. Och då behöver inte 
ens alla fingrar användas.

Hon poängterar att det finns vissa kultur
skolor som håller på med cirkuskonst. 
Dessa skolor har dock sällan tillgång till 
någon fast lokal som är anpassad för ända
målet. Det innebär att det blir svårt att trä
na regelbundet. Dessutom är det svårt att 
hitta lokaler där man kan träna på cirkus
ens alla olika moment:

– Det måste vara högt i tak, det mås
te finnas rigpunkter och fästen för linor, 
trapetser och liknande. Dessutom är 
säkerhets tänket jätteviktigt. 

CIRKUSEN SITTER OCKSÅ, enligt Margreth Elf
ström, på sätt och vis fast i ett ingenman
sland mellan kultur och idrott. Det kan 
försvåra möjligheterna att hyra exempelvis 
gymnastiksalar, eftersom dessa ofta är re
serverade för renodlade idrottsföreningar. 

Tillbaka till Grohed. 
I cirkuslokalen har Linda Strandberg satt 

igång musikspelaren och passet har startat. 

Först ska det värmas upp. Noggrant. Hela 
kroppen, inklusive tår och fingertoppar, ska 
mjukas upp. En övning som går ut på att 
springa i en cirkel och byta håll närhelst 
Linda Strandberg klappar sina händer 
lockar fram många skratt.

När uppvärmningen sedan är ur värl
den attackerar de unga akrobaterna ringar, 
trapetser och tyg med en lekfull smidighet 
som får undertecknad att skämmas över 
hur han suttit sönder sin kropp. De hänger 
i knävecken med enkelhet och gör avance
rade konster upp och ned, bak och fram 
och nästan ut och in.

– Det här är ingen nybörjargrupp, ser 
jag! säger jag till Johanna Abrahamsson.

– Nej, dom här har varit med ett tag, sva
rar hon och ser lite stolt ut.

Kanske kommer någon av dem bli nästa 
Reino eller Johanna Abrahamsson. Skolad 
på exakt samma yta. Eller kanske inte. Vik
tigast av allt är att det nu finns en byggnad 
i Grohed där barn kan träna cirkuskonst, 
finna rörelseglädje och förhoppningsvis 
komma till insikt med att de klarar av mer 
än vad de tror.

Precis som Johanna och Reino drömt 
om.

Nästan exakt mitt emellan 
Ljungskile och centrala Udde-
valla ligger det lilla samhället 
Grohed. Busshållplatsen 
Groheds korsväg är mesta-

dels omgiven av skog och öppna fält. Här 
är man verkligen ute på landet. Jag ser 
dock ett och annat hus och ett av dem 
sticker ut lite extra. Den vita träbygg-
nadens högra sida är formad som en 
oktagon och har en takhöjd på över tio 
meter. “CirkusKvarnen” står det på skylten 
på uppfarten.

Huset invigdes i början av november och 
är till för barn och ungdomar som vill  träna 
cirkuskonst. Om en stund kommer den 
 fyllas med ungdomar som svingar sig i tyg, 
ringar och trapetser. Ikväll är det nämligen 
luftakrobatik som står på schemat. 

Golvet och väggarna på insidan av 
 byggnaden är av ofärgat trä. Till  höger 
finns en korridor som leder till den 
oktagon formade del av byggnaden som 
utgör  själva cirkusrummet och till vänster 
finns ett  litet rum som fungerar som ett mu
seum. I cirkus rummet hänger det  ringar, 
 trapetser och tyg från fästena i det höga 
taket.  Käglor, rockringar och andra cirkus
verktyg står  uppradade efter väggarna och 
det finns bänkar och stolar som publiken 
kan sitta på när det är dags för föreställning. 

Ungdomarna som ska delta i kvällens 
träning har börjat strömma in och fylla 
en av bänkarna framför scengolvet där tre 
unga vuxna just nu står och jonglerar. Nio 
vita käglor flyger fram och tillbaka mellan 
jonglörerna i ett kontrollerat kaos som för 
tankarna till flingorna i en nyss omskakad 
snöglob.

EN AV JONGLÖRERNA heter Linda Strandberg 
och det är hon som ska leda kvällens pass. 
Hon berättar att hon hållit på med cirkus
konst sedan hon var fem år gammal. Idag 
är hon 20.

– Johanna kom till min förskola och hade 
en föreställning. Sen var jag fast, säger hon.

Hon syftar på Johanna Abrahamsson, 
som är en av en av initiativtagarna till 
byggnationen av cirkuslokalen. Hon är 
en välmeriterad cirkusartist och en eldsjäl 
som under många år ägnat sig åt att lära ut 
 cirkuskonst till barn och ungdomar.

Johanna Abrahamsson berättar för 
mig att det inte är någon slump att 
 Cirkuskvarnen står där den står och heter 
vad den heter. Fram till december 2019 
stod där i stället en nedlagd kvarn i då
ligt skick. Byggnaden såg inte mycket ut 
för världen, men den bar på en speciell 
 historia. Det var där cirkuslegendaren Karl 
Otto  Hilding Andersson, mer känd som 
Reino,  för  nästan hundra år sedan började 
utveckla sin kärlek för cirkusartisteri.

Kvarnen låg vägg i vägg med ett såg
verk och de båda byggnaderna ägdes av 
Reinos pappa. Cirkussällskap som be
sökte Uddevalla brukade svänga förbi för 
att hämta sågspån till sina föreställningar 
och Reinos familj fick fribiljetter i utbyte. 

 Föreställningarna inspirerade den då nio
årige Reino så till den milda grad att han 
började träna egna cirkuskonster hemma i 
kvarnen på gården.

– Han stod på huvudet på mjölsäckarna 
och tränade volter i sågspånshögarna. Jag 
tror grannarna undrade hur det egentligen 
var med mjölnarns pojk, säger Johanna 
Abrahamsson och ler brett.

Få hade nog kunnat ana hur långt Rei
nos passion skulle ta honom. Han blev en 
världsberömd lindansare och idag, tio år 
efter hans bortgång, är han fortfarande den 
enda i världen som har cyklat på händerna 
på ett hjul på slak lina.

– Han satte verkligen Grohed på kartan, 
konstaterar Johanna Abrahamsson.

DET LILLA MUSEET till vänster om huvud
ingången som jag nämnde tidigare är till
ägnat Reino. Där hänger tavlor med bilder 
på cirkuslegendaren, frimärket han en gång 
figurerade på, samt sågverket och kvarnen 
som stått här tidigare. Även kostymen 
som Reino brukade uppträda i hänger på 
 väggen. Rummet är dessutom inrett med 
Reinos och hans fru Elsies gamla möbler 
som de fått med sig från sina äventyr i Ryss
land. Även Elsie var cirkusartist.

När hans pappa gick bort på sjuttio talet 
så bestämde sig Reino och Elsie för att  flytta 
tillbaka till Grohed och ta över  gården där 
allting började. Kvarnen var nedlagd redan 
då, men sågverket var fort farande igång. 

Medan Reino drev sågverket parallellt med 
artistkarriären startade han även en cirkus
skola i den gamla kvarnen för barnen i 
 bygden.

– Och jag är ett av de barnen, säger 
 Johanna Abrahamsson.

Hon beskriver hur hon förenades med 
Reino och Elsie genom cirkuskonsten. 
Reino satte upp en lina i kvarnen så att 
Johanna kunde träna hur mycket hon 
 ville och trots att hon inte var mer än 12 
år gammal kom paret att bli hennes bästa 
vänner. I vuxen ålder har Johanna, likt sin 
läromästare, sedan varit med och anordnat 
olika cirkusskolor för barn och ungdomar. 
Det har då handlat om kortvariga historier 
under sommarlov och liknande. Hon har 
länge närt en dröm om en byggnad som är 
ordentligt anpassad för ändamålet och kan 
användas året runt för barn och ungdomar 
som vill träna regelbundet. 

– Det har känts tråkigt när barn som del
tagit i cirkusskolor frågar var man kan fort
sätta träna. “Ni är välkomna tillbaka nästa 
år”, har vi varit tvungna att svara. 

Även Reino drömde om en ordentlig 
cirkus lokal, säger hon:

– På äldre dagar brukade han alltid säga 
att “åh, vi borde ha byggt om den där 
 kvarnen, så att fler kunde vara med”.

NU HAR DRÖMMEN blivit verklighet. På samma 
sätt som Grohedsvallen finns till för traktens 
fotbollsintresserade  ungdomar finns det nu 

Frida Höglund,  Linda 
 Strandberg och  Johannes 

 Fagrell  vässar sina  jonglerings-
kunskaper. 

Inne i Cirkuskvarnen finns ett 
museum tillägnat cirkus-
legendaren Reino.

Cirkusartisten Johanna 
Abrahamsson framför Cirkus-

kvarnen. 
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Angeläget:Tema

Lyssna på Angeläget tema om flykt och Lyssna på Angeläget tema om flykt och 
de ensamkommande barnens situation. de ensamkommande barnens situation. 
Hur har vi tagit emot barnen och ung-Hur har vi tagit emot barnen och ung-
domarna som flytt utan föräldrar?  domarna som flytt utan föräldrar?  
Vilka konsekvenser har mottagandet Vilka konsekvenser har mottagandet 
fått för dem? fått för dem? 
I programmet medverkar både ensam-I programmet medverkar både ensam-
kommande själva och personer som har kommande själva och personer som har 
engagerat sig professionellt och privat engagerat sig professionellt och privat 
för deras situation.för deras situation.

I torsdagens Angeläget Tema handla-I torsdagens Angeläget Tema handla-
de Karls program om evenemangens de Karls program om evenemangens 
comeback på scen. Om hur artisterna comeback på scen. Om hur artisterna 
var tvungna att ställa in sina pågående var tvungna att ställa in sina pågående 
turnéer över en natt.  turnéer över en natt.  
Göteborgsproducenten Wahlstedt är Göteborgsproducenten Wahlstedt är 
med och pratar om sin erfarenhet av med och pratar om sin erfarenhet av 
pandemi och Dotte Nielsen som är inne pandemi och Dotte Nielsen som är inne 
i evenemangsbranschen gick in i en i evenemangsbranschen gick in i en 
depression. Allt detta plus mycket mer. depression. Allt detta plus mycket mer. 

Den nittonde november hålls Den nittonde november hålls 
kampsportsgalan Bulldog fight night 9. kampsportsgalan Bulldog fight night 9. 
Galan består av blandade kampsporter Galan består av blandade kampsporter 
som boxning, thaiboxning, brottning som boxning, thaiboxning, brottning 
och MMA. Därför kommer veckans sista och MMA. Därför kommer veckans sista 
Angeläget handla om just det! Kamp-Angeläget handla om just det! Kamp-
sport! sport! 

Familjekonflikter och alkohol, det är Familjekonflikter och alkohol, det är 
ett vanligt fenomen bland barn  familjer ett vanligt fenomen bland barn  familjer 
runt om i landet. Var fjärde barn i runt om i landet. Var fjärde barn i 
 Sverige har någon gång upplevt en eller  Sverige har någon gång upplevt en eller 
båda föräldrar berusade visar organi-båda föräldrar berusade visar organi-
sationen Junis upp i en undersökning. sationen Junis upp i en undersökning. 
Vad kan samhället göra för att minska Vad kan samhället göra för att minska 
alkoholbruket bland vuxna runt barn?alkoholbruket bland vuxna runt barn?

Var tredje vecka dödas en kvinna i  Var tredje vecka dödas en kvinna i  
Sverige av sin man och närmare en  Sverige av sin man och närmare en  
femtedel av de anmäldafemtedel av de anmälda
 misshandelsbrotten förra året handla- misshandelsbrotten förra året handla-
de om misshandel av en partner eller de om misshandel av en partner eller 
ett ex. Det vanligaste familjevåldet ett ex. Det vanligaste familjevåldet 
är mäns våld mot kvinnor. Våld i nära är mäns våld mot kvinnor. Våld i nära 
relationer är ett allvarligt och omfat-relationer är ett allvarligt och omfat-
tande samhällsproblem. Men exakt hur tande samhällsproblem. Men exakt hur 
många som är utsatta är det ingen som många som är utsatta är det ingen som 
vet. vet. 

Ljungskile Nyheters radiojournalister har under veckan sänt temaprogram 
med inriktning på: Ensamkommande barn, barn som hamnar i kläm på grund 
konflikter, musikbranschen under pandemin, våld i nära relationer och slutligen 
kampsport.  
Dyk in på Ljungskile Nyheters sajt genom QR-koden nedan och lyssna!

TEXT OCH FOTO: MARTIN FREDRIKSSON

I en stor grön villa i ett bostadsområde i Uddevalla finns en källare 
som skiljer sig från mängden. Här är lukten av jord påtaglig från 
stora odlingslådor som fyller väggarna. I ett litet rum i källaren 
odlar familjen mikrogrönt. I rummet bildar broccoli, koriander och 
ruccola ett hav av grönska. Ögonen dras sedan direkt till rödkålen 
och rödbetorna som med sin rosalila färg lyser upp hela rummet.

Mikrogrönt 
– framtidens odling?
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På fyra höga stålställningar med olika platå
er står det fyra till sex tråg på varje platå. 
Varje platå är väl upplyst av lysrörens vita 
ledlampor. Trågen är fyllda med jord men 
detta syns knappt eftersom hjärtbladen av 
de olika grödorna växer tätt ihop och bild
ar som en miniatyrdjungel. 

Här pågår en så kallad mikroodling vil 
ket är grönsaker och kryddor som skördas 
i ett tidigt stadium för att få hela fröets nä
ring. De flesta grödorna skördas en gång i 
veckan medan ett fåtal tar mellan två till 
tre veckor. Under några år har Malin och 
Fredrik Grääs odlat i liten skala till sig själva 
men under hösten har de expanderat och 
startat ett företag som ska sälja mikrogrönt. 
Samtidigt pluggar Malin till affärsutveck
lare inom turism och besöksnäring medan 
Fredrik är produktägare inom ADtech.

Malin berättar för mig att vertikal od
ling är ett innovativt sätt att odla inomhus. 
Det sker i våningsplan i ett hyllsystem med 
ledbelysning. Detta gör att de kan produ

cera grödor inomhus, året om. Odlingen är 
också hydroponisk vilket innebär att plan
torna står i näringslösning. I och med att 
deras odling är vertikal räcker deras lilla 
utrymme gott och väl i nuläget.

Malin berättar att det finns nio sorter 
som de alltid försöker odla och det är broc
coli, rödkål, ruccola, solrosfrön, ärtskott, 
vitlöksgräs, rödbeta, adzukibönor och kori
ander. Att de just valt dessa sorter är för att 
de tycker det är en bra blandning av vita
miner, färger och smaker. Hennes svar på 
favoriten dröjer inte länge.

– Min favorit är koriander helt klart. Jag 
är en riktig koriandernörd. Den är bättre 
än någon annan sorts koriander. Den är 
fantastisk tycker jag, säger Malin Grääs.  

NÄR JAG FÅR smaka på ärtskott, rödbeta, 
broccoli och fler andra grönsaker skapas 
det fyrverkerier av alla smaker i min mun. 
Till sist blir det svårt att urskilja vad som 
smakar vad när alla smaker blandas i mun

nen på mig. Dum som jag är tackade jag 
nej till dricka mellan grödorna när Malin 
frågade. 

Malin Grääs berättar passionerat vidare 
om deras arbete och ger några tips på vad 
som är bra att tänka på om man själv vill 
börja odla. 

– Det krävs belysning och vatten, alla har 
en kökslampa och vatten finns det i kranen. 
Andra saker jag tycker är viktigt är att man 
börjar odla något man tycker är gott för an
nars kommer man inte fortsätta. Att odla 
till exempel rödbetor är tacksamt eftersom 
de har så fin färg och såna kontraster att jag 
blir glad bara av att titta på plantorna. Det 
sista tipset jag har är att testa sig fram och 
inte vara rädd för att prova nya saker, säger 
Malin Grääs.

JUST HÅLLBARHET ÄR viktigt för Malin och 
Fredrik Grääs. Det var också huvudanled
ningen till att de till sist startade sitt företag 
och började jobba mer storskaligt. De ville 

Malin Grääs njuter av att se familjens plantor. Rödbetsplantorna lyser upp rummet med 
sin starka färg.

Vatten är en viktig komponent för att odlingen ska växa.

Malin är i full gång att plantera nya gröddor.

själva jobba med något som var hållbart 
och som både familjen och samhället mår 
bra av. De vill med deras odling försöka öka 
folks medvetenhet om att det är viktigt att 
tänka cirkulärt och hållbart för att minska 
konsumtionen. 

IDÉEN MED ODLING av mikrogrönt har inte 
bara gett mat på bordet. På fredag står de 
som en av tre finalister i tävlingen Innova
tum Science Park Startup Challenge. Inn
ovatum Science Park Startup Challenge är 
en affärsidétävling som riktar sig till perso
ner i Fyrbodalsområdet. Tävlingen avslutas 
på fredag när de tre bidragen får pitcha sin 
idé en sista gång. I prispotten finns ett sti
pendium på 25 000 kronor och en plats i 
Innovatums inkubator.

I tävlingen har juryn bedömt idéerna ut
ifrån några särskilda kriterier såsom behov 
på marknaden, graden av nytänk, tillväxt
potential och hur de bidrar till en hållbar 
utveckling.

Att juryn just fastnade för paret Grääs 
företag med försäljning av mikrogrönt för
klarar Eivind VogelRödin för mig.

– De hade en väl genomförd presenta
tion med hög energi och ett genomtänkt 
koncept på hur deras affärsidé ska rullas ut 
och bidra till bättre hälsa och en mer håll
bar värld, säger Eivind VogelRödin, verk
samhetschef  vid Innovatum Science Parks 
inkubator. 

Sverige är ett innovativt land med lång 
historik av att exportera innovationer över 
världen och att samhällsutmaningar och 
kriser vi står inför kan föda innovation 
menar han.

– Pandemin vi lever i nu har accelererat 
digitaliseringen och förändrat våra arbets
sätt. Det ger i sin tur utrymme för nya inno
vationer att nå en marknad, avslutar Eivind 
VogelRödin.

Just kreativitet och inspiration att star
ta företag är något som alltid funnits hos 
Malin och Fredrik Grääs berättar Malin. 

De försöker tänka innovativt och vill hela 
tiden hitta på nya saker. De har därför 
kunnat stötta och peppa varandra när det 
behövts. Odlingen av mikrogrönt är parets 
andra företag som de har startat tillsam
mans.

– Inspirationen till att starta vårt företag 
kom från inspirationen att odla och för
söka skapa en självförsörjning av grönsaker 
och kryddor. Sen har det utvecklats steg för 
steg, säger Malin Grääs. 

HON BERÄTTAR VIDARE att youtubers från Ka
nada och USA som höll på med odling av 
mikrogrönt fick de att utveckla sin odling 
och göra den ännu mer hållbar.

Efter en smakupplevelse och en inblick 
i hur framtidens odlingar kanske kommer 
att se ut lämnar jag den stora gröna villan 
och beger mig till tåghållplatsen en bra 
promenad därifrån. Utomhus är himlen 
grå och det har börjat falla regndroppar 
mot marken. 
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De stod upp 
och visade civilkurage när det verkligen gällde!

Vem gör det i år?
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?
ANTIGONEPRISET är folkhögskolans pris för visat civilkurage. 2022 delar vi ut 
det för femtonde gången. Nu behöver vi din hjälp. Vem tycker du ska få priset?

Alla kan nominera en kandidat. Alla kan också bli nominerade, förutsatt att det 
är en i dag levande person. Nomineringar till 2022 års Antigonepris skall vara 
folkhögskolan till handa senast 10 januari. Länk finns på skolans hemsida.

Läs mer om priset och tidigare pristagare på vår hemsida.

Antigonerriset
Ljungsk i le folk högskola,  459 80 Ljungsk i le •  0522-68 69 00 •  folk hogskola@ljungsk i le.org •  w w w.ljungskile.org

Nominera!

2008: Mehari Yohannes (och Semere Kesete) | 2009: Anders Dejke | 2010: Omer Goldman | 2011: Natalie Sörman | 2012: Deidre Palacios | 
2013: Ann-Margret Mossberg och Lisbeth Richter Pedersén | 2014: Abdulahi Hussein | 2015: Suman | 2016: Yasin Missaoui | 2017: Fredrik 
 Önnevall, Hanin Shakrah och Clas Elofsson | 2018: Lena Matthijs | 2019: Maja Rosén | 2020: Denise Olsson Bergqvist | 2021: Jojje Olsson.


