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15 Dagens namn
Leopold är av forntyskt ursprung och
bildat av två ord som betyder lejon och
djärv. Leopold finns i almanackan sedan
1600-talet för att hedra helgonet, greve
Leopold av Österrike som år 1125 erbjöds den tyska kejsarkronan men inte
ville ta emot den. Däremot grundade
han en massa kyrkor och tog hand om
uppfostran av alla sina 18 barn. Säkert
något mycket ovanligt för en man på
den tiden, allra minst med tanke på antalet! Namnet har varit väldigt populärt
bland kejsare och kungar i Tyskland, Österrike och Belgien. Genom prinsessan
Astrids giftermål med Leopold av Belgien blev namnet känt i Sverige. Antalet
namnbärare är knappt 2 200, av dessa
har runt 200 det som tilltalsnamn.

Vi gratulerar
Åke Strömberg
60 år
den 16 november,
Briljantgatan 69,
Västra Frölunda.
Han är typograf på
Göteborgs-Posten.

Reijo Heinoney
60 år
den 16 november,
Marconigatan 9,
Västra Frölunda.

Per
Christoffersson
50 år
Leopold I tyskromersk kejsare
(1640-1705).

Nyutexaminerade
vid högskolan i Borås
Följande personer har tagit examen
vid högskolan i Borås i september:
Cecilia Strimell, Kungsbacka,
Anna Hallberg, Göteborg, har avlagt fil mag-examen med huvudämne biblioteks- och informationsvetenskap.
Adis Mujcinagic, Borås, Oscar Österlindh, Borås, Cheryl Avellano
Staaf, Vårgårda, Jens Lenberg, Göteborg, har avlagt tekn mag-examen med huvudämne maskinteknik.
Sanna Liukka, Göteborg, Maria
Berntsson, Mölnlycke, Marie Wilhelmsson, Borås, Sofia Meister,
Göteborg, Simon Djerf, Hönö, Linda Nilsson, Landvetter, Fredrik
Emanuelsson, Borås, Linda Liljekvist, Göteborg, Jennie Salo, Partille, Thérese Jonasson, Romelanda,
Malin Karlsson, Borås, Linda Andersson, Bollebygd, Mattias Olofson, Göteborg, har avlagt ek magexamen med huvudämne företagsekonomi.
Katarina Zetterlund, Dannike,
har avlagt högskoleingenjörsexamen/tekn kand-examen med huvudämne kemiteknik.
Tobias Kronholm, Borås, har avlagt högskoleingenjörsexamen/
tekn kandexamen med huvudämne datateknik.
Martin Svensson, Borås, Jens Lenberg, Göteborg, har avlagt högskoleingenjörsexamen/tekn kandexamen med huvudämne industriell ekonomi.
Annika Strandberg, Göteborg,
har avlagt specialistsjuksköterskeexamen som distriktssköterska.
Karin Bergström, Göteborg, har
avlagt fil kand-examen med huvudämne vård- och omsorgsinformatik.
Anders Kronlöf, Göteborg, har
avlagt högskoleingenjörsexamen/
tekn kandexamen med huvudämne byggteknik.
Sandra Ridell, Göteborg, har avlagt fil kand-examen med huvudämne arbetsvetenskap.
Emanuel Dagemark, Göteborg,
har avlagt mag-examen med inriktning entreprenörskap och affärsdesign.
Felix Trinh, Göteborg, Isabel
Karlsson, Göteborg, har avlagt ek
kand-examen med huvudämne
företagsekonomi.
Eugen Garis, Göteborg, har avlagt teknologie kand-examen med
huvudämne elektroteknik.

Kjell Ytterstad
60 år
den 16 november,
Vegagatan 46 A,
Göteborg. Han är
fastighetsmäklare.
Hans intressen är
segling och tennis.

den 16 november,
Smedjegatan 1,
Marstrand. Han arbetar på Göteborgs
kex AB. Hans intressen är hummerfiske och fyrar.

Marcos Garces
Pac
40 år
den 16 november,
Skeppspromenaden 3, Göteborg.
Han arbetar som
formbestämmare.
Hans intresse är att
spela golf.

Ulrika
Andersson
30 år

Pia Billekvist
30 år

den 16 november,
Apelvägen 26,
Romelanda.

den 16 november,
Grönbräckavägen
8, Olofstorp. Hon
arbetar som löneassistent.

KORALLBRÖLLOP
35-årig
bröllopsdag
firar den 16
novemeber
makarna
Mate och
Birgit Ostovic, Tuve.

Folk omkring oss

BADGLÄDJE. Erik Jakobsson invigde det nya bollhavet
och var också den förste att hoppa i. Specialpedagog
Helena Bergström har också skoj.

TITTAR PÅ. De som bestämmer tyckte att Yngve Ernst var
för stor för bollhavet.

Svarta örnar fick havet att storma
KNAPPT HADE ERIK JAKOBSSON klippt av
det blågula invigningsbandet förrän han
låg sprattlande bland tusentals färgglada
bollar i sinnesgymets splitter nya bollhav
i Bräcke Östergård. Runt den grunda bassängen stod en hel flock Svarta Örnar och
myste över den omåttligt populära presenten.
Svarta Örns Orden med rötter i nordamerikanskt sextonhundratal kom till
Sverige och Göteborg under nittonhundratalets första år och moderlogen Nya
Älvsborg grundades år 1903. Ett av brödernas första initiativ var att varje
Trettondedag arrangera familjefest och i
år avverkas det hundrade evenemanget
med gigantiskt kalas på Cabaret Lorensberg. Med Tomten, trollkarl, artister, fiskdamm och thé complet.
– Trettondedagsfesten är tillgänglig för
envar, berättar gradmästare Rolf Hellqvist som ät engagerad i ordens barnfestkommitte. Entré och lotterier ger ett
överskott som vi överlåter till behjärtansvärda ändamål. Sedan något decennium
tillbaka är Regionala barn- och ungdomshabiliteringen i Bräcke Östergård mottagare av årliga bidrag till ändamål man
själv beslutar om. I år blev det ett bollhav.
I habiliteringssyfte är just lekar i boll-

hav extremt fördelaktiga. Tummelplatsen stimulerar barnens och ungdomarnas
kroppsuppfattning, rörelseaktivitet och
balans. Också bollarnas noga utvalda
färgskala har positiv inverkan och på
Bräcke Östergård har alla yrkeskategorier
nytta av inrättningen; arbetsterapeuter,
logopeder och sjukgymnaster.
– Barnen älskar bollbadet, bekräftar
specialpedagog Helena Bergström. Den
anläggning vi inviger i anslutning till ordensbrödernas visit ersätter ett femton år
gammalt och väldigt skruttigt bollhav.
Där bollarna ramlade ur och där man inte
kunde sitta på kanten och assistera ungarna. För barn på en tidig utvecklingsnivå
är lek bland bollarna viktig i den grundläggande kommunikationen.
STYRANDE MÄSTARE i logen Nya Älvsborg
är Yngve Ernst och trots påstötning om
ett litet invigningsplask var habiliteringschef Elisabeth Martinsen och enhetschef
Harriet Egerlund obevekliga. Det blev
inget dopp för kungsörnen som fick nöja
sig med att sitta på kanten och se på när
alla de andra hade roligt.
TEXT OCH BILD: PETER LINDKVIST
031-62 40 97 peter.lindkvist@gp.se

Pysslet
blev
hennes
yrke
Redan som åttaåring klippte och
klistrade hon i sitt flickrum. Men då
hade Gisela Bernesdotter-Sjöberg
ingen aning om att hennes hobby
heter scrapbooking, och att det en
dag skulle komma att bli hennes
yrke.
Gisela Bernesdotter-Sjöberg rör sig vant
mellan alla snurrställ och hyllor fyllda
med papper, stämplar, och dekorationer.
På varje vägg, bord och hylla finns pyssel.
– Tidigare hade vi en pysselhörna för
barnen så att mammorna fick titta på sakerna i lugn och ro, men den får inte plats
längre, säger Gisela och pekar mot ett av
hörnen.
Gisela växte upp i Mölndal, och trots att
hon även bott i Stockholm och Bryssel, har
Göteborg alltid känts som hemma. Hon är
marknadsekonom och har tidigare bland
annat arbetat som marknadsansvarig på
ett dataföretag. Och trots att hon alltid
har vetat att hon vill arbeta med något
kreativt, var det först när hon vågade satsa
fullt ut på sin hobby som hon hittade
hem.
– Jag och min man Raimo bodde i Bryssel ett tag,
och vi flyttade hem till Gisela
Göteborg för
att jag skulle Bernesdotterkunna starta Sjöberg
Scrapbook.
Ålder: 39 år
Gisela var Yrke: Äger och driver buförst i Sverige tiken Scrapbook etc och
med
scrap- var den som startade
booking, och scrapbooktrenden i Svedå fanns inga rige
Bor: Lunden
leverantörer
av papper och Familj: Gift med Raimo
annat material, och hon fick beställa allt från USA. De
senaste fem åren har inneburit mycket
jobb och Giselas arbetsveckor är fortfarande långa.
– Men det orkar man med för att scrapbooking är så kul. Det är ett härligt sätt att
koppla bort den arbetande delen av hjärnan och i stället stimulera den kreativa delen.

Inspirerades av farmors fotoalbum
Gisela har klippt och klistrat album sedan barnsben. Hennes farmor Elsa jobbade som fotograf och assistent till Viktor
Hasselblad, och Gisela inspirerades av far-
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Bilder: BENGT CHRISTIAN

HOBBY. I Gisela Bernesdotter-Sjöbergs butik finns det massor av papper, stämplar och dekorationer. Man kan även gå kvällskurser i scrapbooking där. Scrapbooking kan
användas när man vill förstärka ett foto och göra minnet levande igen.

mors gamla fotoalbum. Sitt första riktiga
album gjorde Gisela som femtonåring,
efter att ha varit på språkresa i England.
– Jag och min kusin, som också var med
på resan, träffas ibland och bläddrar igenom albumet. Det är kul att vara tillbaka
där igen.
När Gisela skulle börja gymnasiet, ville
hon helst gå dekorationslinjen. Men det
slutade med att hon började läsa ekonomi
i stället.
– Jag ville egentligen inte göra det, men
min pappas stora dröm var att jag skulle
bli revisor. När jag ser tillbaka på det i dag,
hade pappa lite rätt också, jag har definitivt haft stor nytta av ekonomiutbildningen.
Efter gymnasiet arbetade Gisela som
originalare på en reklambyrå. Och på den
tiden var arbetet inte helt olikt hobbyn.
– Det var sent åttiotal, och man arbetade
fortfarande med skalpell. Bara ett par år
senare var arbetet helt datoriserat, säger
hon.

Gisela älskar att resa och Italien är en favorit. Hon fotograferar gärna, och hon ser
ofta hur hela albumuppslaget kommer att
se ut redan innan hon tar själva fotografiet. Hon demonstrerar vad hon menar genom att visa bilder i ett album. Fotografierna är klistrade på papper i olika färger
och motiv. På ett av dem sitter Gisela på en
parkbänk. Hon har röda skor och bredvid
parkbänken finns rosbuskar med röda rosor. Runt fotot har hon klistrat röda pappersblommor.

Det gäller att göra minnet levande
– Blommorna här förstärker fotografiet
och tar fram den röda färgen i mina skor
och i rosbuskarna. Det är just det som
scrapbooking går ut på, att förstärka fotot
och göra minnet av den speciella stunden
verklig igen. Det skall kännas som om
man är där igen. När jag tittar på foton
från Italien kan jag nästan känna hur det
där glaset med vin och den där parmesanosten smakade.

Gisela har kvällskurser i scrapbooking i
sin butik och hon berättar att hobbyn ofta
intresserar folk av helt olika anledningar.
Många vill exempelvis göra fina album för
att visa vänner och bekanta, medan andra
vill se till att fotografierna bevaras på bästa sätt, så att de inte gulnar och blir förstörda.
– Det finns även de som håller på med
scrapbooking som sorgearbete. Det kan
handla om ett kärt husdjur eller en närstående som gått bort.
Gisela har svårt att välja vilket av alla
album hon gjort som har betytt mest för
henne, men nämner till sist sitt bröllopsalbum och födelsedagsalbumen som hon
gjorde till sin mamma och sin man Raimo.
– De fyller år på samma dag, och har exakt trettio års åldersskillnad. Vi reste bort
tillsammans, och när vi kom hem fick
båda var sitt album med exakt samma bilder, men Raimos album var blått och
mammas var rosa.
När samtalet går över i hur den nya tek-

niken förändrat fotografin för evigt, får
Gisela för första gången en något bekymrad min.
– Det är tragiskt att folk enbart sparar
sina fotografier i datorn. Det enda som
krävs är ett åskväder, och flera års minnen
är plötsligt borta. Bara sådär.

Pappan är stolt över henne
Det har blivit mörkt ute. Då och då kisar
någon nyfiket på pysslet i fönstret.
Jag frågar Gisela om hennes pappa. Hon
tänker efter en stund, och ler lite försiktigt.
– Pappa är nog stolt över mig, även om
jag inte blev revisor.
SANNA POSTI
031-62 40 00 namn@gp.se

Scrapbooking är en hobby för att ta hand
om och bevara sina foton och minnen i
annorlunda album.

Gör som tomten.
Kom fram med klapparna i tid.
Fr
Priset gäller: Stockholm, Umeå, Malmö och Göteborg. Vi ﬂyger även till Nice och Bryssel.
Boka via din resebyrå, www.malmoaviation.se eller på tel. 0771-55 00 10.

Vi bryr oss.

