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... 1922 blir 
det obligatoriskt 
med tillstånd för 
restauranger och 
kaféer i Stock-
holm som vill 
anordna dans.

... 1931 
dör glöd-
lampans 
uppfinnare, 
amerikanen 
Thomas Alva 
Edison.

... 1842 lägger Samuel 
Morse ut den första tele-
grafkabeln i New Yorks 
hamn.  Det här är samma 
Morse som uppfann Morse-
alfabetet.

... 1943 har Glenn  
Millers film Orkesterfru-
ar svensk premiär. Suc-
cén är omedelbar efter-
som Millers swingmusik 
gjort ett segertåg bland 
svenska ungdomar. 

 Carl-David Granbäck ska åka bort. 
Under åtta till tio månader ska han resa 
genom hela Sydamerika – på cykel.

Frågan är varför
– För att jag kan. Efter andra året på 

Chalmers reste jag tillsammans med 
några kompisar till Latinamerika. Då fastnade 
jag verkligen för resandet, men också för kul-
turen och naturen. 

Vad var det du fastnade för, mer exakt?
– Allt var så annorlunda. Människorna är 

så vänligt inställda och naturen och omgiv-
ningarna är väldigt omväxlande. I Europa är 
det kanske inte riktigt lika spännande och an-
norlunda. Jag kände direkt: woaw, hit vill jag 
tillbaka! Jag har längtat sedan dess.

UNDER FJÄRDE ÅRET av sin utbildning fick 
Carl-David chansen att studera utomlands. 
Han tog den. Det blev ett år i Singapore.

– Jag lärde känna mycket folk och reste runt 
mycket där borta. Det var många nyttiga er-
farenheter.

Vilka erfarenheter har du av cykling?
– Inga större. Jag har alltid gillat att cykla 

och har gjort det en del, men inte på något 
liknande sätt. Det händer att jag cyklar till 
kompisar som bor utanför stan och jag cyk-
lar alltid när jag ska ta mig runt i stan. Men 
annars har det inte varit så mycket. 

– Det som är häftigast med det här färdsättet 
är att man kan ta sig väldigt långa sträckor. 
Även om det inte går så snabbt som med ex-
empelvis en bil, så kan man i alla fall stanna 
och prata med folk på vägen.

När folk hört talas om resan har många und-
rat hur han ska klara av att vara borta så länge. 
Någon kompis har till och med tyckt att det 
verkat lite flummigt.

– Men jag ska ju inte till Thailand och festa 
direkt, utan detta är ju något som är väldigt 
berikande.

Kontakten med vänner och familj är en vik-
tig del i resandet. Bloggen SouthAmericaBy-
Bike.com har blivit en snackis på nätet, och 
många har börjat följa Carl-David långt innan 
första tramptaget är taget. 

– När resan väl startat kommer jag att ta bil-
der och skriva om vad som händer. Det kom-
mer till och med att finnas en karta där man 

kan se hur långt jag kommit. Jag tänker  upp-
datera den på internetcaféer längs vägen.

Start för resan är argentinska Ushuaia, värl-
dens sydligast belägna stad. Målet är Venezu-
elas huvudstad Caracas i norra Sydamerika. 
Däremellan väntar bergsbestigningar, vid-
sträckta högplatåer och djungel. Beroende på 
vägval är sträckan mellan 10 000 och 15 000 
kilometer.

– Det är hit mina livsbesparingar går. När 
jag kommer hem har jag inget jobb, inga 

pengar och ingenstans 
att bo. Men jag ska 
försöka trampa mig 
ur lågkonjunkturen. 
Med flyg dit och hem 
och allt annat som hör 
till kommer det hamna 
runt 100 000 kronor. 

– Jag har jobbat se-
dan jag var 15 år med 
olika småjobb på alla 

skollov och lyckats lägga undan lite hela ti-
den. Det är resorna jag har valt att prioritera. 
Om några år sitter man där och har fast jobb 
och kanske en fru.

Var kommer inspirationen från?
– Jag hörde talas om en kille som skulle 

cykla jorden runt i tre års tid. Då slog det mig 
att jag också kunde göra något sånt. Jag gil-
lar hela tanken med att ta mig fram för egen 
maskin, och lockas av att det inte finns några 
fasta rutter eller tidtabeller. Man tar det i sitt 
eget tempo.  

– Jag har fått en del inspiration från min far 
också. När han var 17 år flyttade han hemifrån 
och gick till sjöss. Då åkte han bland annat till 
Sydamerika; han har berättat en del om sina 
resor dit.

PÅ CARL!DAVIDS UTRUSTNINGSLISTA står bland 
annat tält, liggunderlag och sovsäck. Han räk-
nar med att sova under under bar himmel, 
oftast.

– Jag har inte valt den vanligaste backpack-
ingsträckan direkt, men det kommer nog att  
vara lite olika hostels här och var där jag tar 

Carl-David tänker 
korsa kontinenten
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PÅ RULLE. Snart  startar Carl-David sin mega-
cykeltur – från Sydamerikas sydligaste stad  
Ushuaia mot målet i Venezuela.

”Jag ska 
försöka 
trampa 
mig ur 
lågkon-
junkturen”

KORSFARARNA
Äventyrarna som korsar land och hav

HALLÅ
Rolf Ideberg
som trots 
uppnådd 
pensions-
ålder, och 
ännu inte 
avslutad 
karriär som 
ortoped, 
har kommit 
ut med sin 
debutroman Adams Skulder-
blad.

Varför romandebut vid 73?
–  Ett bra sätt att hänga 

med och belysa en av vår 
tids svåraste konflikter 
som ingen tycks kunna 
lösa, Israelfrågan. Vår tids 
mest prominenta har inte 
lyckats. De flesta har skri-
vit tjocka faktaböcker, jag 
valde en roman.

Vad handlar romanen 
om?

– Huvudpersonerna för 
en dialog både på jorden 
och i himlen och citerar 
många bibelverser ur Gam-
la testamentet. Dialogen 
förs också med Gud och be-
lyser de många, enligt mitt 
sätt att se, orimliga uppgif-
terna i Gamla Testamentet. 
Händelser och samtal som 
måste uppfattas som myter.

Varför är detta intres-
sant?

– Abraham, som aldrig 
levat, sägs ha fått löfte om 
ett land som flyter av mjölk 
och honung. Israel är alltså 
en stat skapad på en lögn 
och miljarder människor 
har offrats på uppdrag av 
en Gud som heller inte 
finns.Bosättarna litar alltså 
blint på den mytiske gu-
dens löfte till en Abraham 
som aldrig funnits.

Låter som Humanister-
nas budskap?

– Ja, jag är medlem där. 
Religionen har trollbundit 
miljarder under årtusen-
den och orsakat ofattbart 
lidande.

Hur har boken mot-
tagits?

– Hittills mycket väl men 
den har just kommit från 
trycket så jag väntar på fler 
reaktioner. Även troende är 
roade av att få de gammal-
testamentliga texterna be-
lysta på ett nytt sätt. Boken 
är rolig, vågar jag påstå.

Fler böcker på gång?
– Jag har jobbat med den 

här boken i fyra år efter att 
under lång tid ha funderat 
över ämnet och jag har re-
dan tänkt ut fortsättningen 
på samma tema. 

KARL!ERIC  MAGNUSSON 
031-62 40 00 namn@gp.se

Nytt om namn

Kosterbo  
prisad av kungen
Kosterbon Göran Larsson 
har fått Världsnaturfondens 
Jihdepris på 50 000 kronor 
för sitt arbete med att stötta 
bildandet av Kosterhavets 
nationalpark. Denna lan-
dets första marina park 
invigdes i september i år. 
Priset överlämnades av 
kung Carl XVI Gustaf.

Göran Larsson är till 
vardags ordförande i Kos-

ternämnden och bosatt på 
Sydkoster. 

– Han och andra Koster-
bor såg tidigt möjligheter-
na till naturvård som motor 
i den lokala utvecklingen 
inom Kosterhavet och bety-
delsen av lokal delaktighet 
i förvaltning och skötsel 
av nationalparken, säger 
WWF:s generalsekreterare 
Lasse Gustavsson.

Juryns motivering lyder: 
”Göran Larsson belönas för 
att genom oförtrutet och 

långsiktigt arbete, på de-
mokratisk grund, varit en 
av garanterna för att säkra 
konstruktiv dialog mellan 
naturvårdens företrädare 
och lokalbefolkning vid 
tillkomsten av Sveriges för-
sta marina nationalpark”.

Kosterhavet är  Sveriges 
mest artrika havsområde. 
Här finns en mångfald av 
livsmiljöer med både djupa 
och grunda hårdbottnar, 
exponerade och skyddade 
grundområden.

HEDRAD. Göran Larsson fick ta emot priset från Världs- 
naturfonden av kung Carl XVI Gustaf.



... 1973 visar en 
undersökning att en 
småskollärare tjänar i 
genomsnitt 2 700 kro-
nor i månaden och en 
byråchef cirka 6 500 
kronor i månaden.

... 1983 tar påven Johannes 
Paulus emot statsminister Olof 
Palme i audiens i Vatikanen. 
Det är första gången på 450 
år, sedan Sverige blev öppet 
protestantiskt, som en svensk 
regeringschef beviljats audiens. 

... 1956 utbryter 
ett slagsmål på en 
bensinmack i Mem-
phis. Föreståndaren 
Ed Hopper får en 
rejäl blåtira av El-
vis Presley.
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Lukas är den äldsta namn-
formen som finns noterad 
i Sverige, redan 1309 (i 
helgonlängden finns det se-
dan 1100-talet). Namnet är 
grekiskt och härstammar från 
Lucanos som betyder den 
som kommer från Luciana, 
vilket ligger i Syditalien. Det 
är evangelisten Lukas, som 
var läkare till yrket, som hed-
ras med en plats i almanack-
an. I dag tillhör namnet ett av 
de 50 vanligaste tilltalsnam-
nen bland de yngsta.
Antalet namnbärare är runt 
4 700, av dessa har omkring 
3 600 det som tilltalsnamn. 
Grattis kan vi säga till bland 

andra man-
nen bakom 
filmerna 
Fucking Åmål 
och Tillsam-
mans, regis-
sören Lukas 
Moodysson!

Lucas Hansson, Lindströms-
vägen 55 i Anneberg/Kungs-
backa grattas på namnsdagen 
av farmor och farfar. 

Lucas Back-
man, 4 år, 
Askim, firas på 
namnsdagen
av mamma, 
pappa, samt 
lillasystrarna 
Lisa och Anna.

Nytt om namn

Värd att fira
Fått drömjobbet? Äntligen 
tagit körkort?  Seglat jorden 
runt? Säkert känner du någon 
som är värd att uppmärk-
samma med ett porträtt i GP. 
Skriv och tipsa oss.
E-post: namn@gp.se  

Imad examinerad
i socialpsykologi
Imad Rasan, Göteborg, har 
tagit filosofie kandidatexa-
men med huvudområdet 
socialpsykologi  

mig fram. Åker jag 
förbi ett vandrarhem 
är det inte omöjligt att 
jag tar in där någon natt, 
inte minst för att duscha. 
Man kommer säkert att upp-
skatta att få ligga i en säng efter 
några nätter utomhus. 

– Sen har jag gått med i något 
på internet som heter couchsurfing. 
Man får helt enkelt sovplats hemma 
hos någon annan. Om någon sedan kom-
mer till Sverige och behöver sovplats erbju-
der jag det hemma hos mig.

YTTERLIGARE BAGAGE,  som ska förpackas på 
någon av de fyra sidoväskorna, är kläder. Sov-
grejerna kommer att få plats på pakethålla-
ren,  ett basförråd med bland annat ris och 
pasta kommer att tillagas i ett medtagbart 
multibränslekök.

– Jag kommer att passera alla tänkbara kli-
matzoner, och då gäller det att vara förberedd 
och ha rätt kläder med sig. På den bolivian-
ska högplatån kan det bli 25 minusgrader på 
nätterna.

Hur ser du på det här från säkerhets-
synpunkt?

– Egentligen är jag inte så orolig. Största 
faran är nog att bli rånad, men jag kan inte 
tänka mig att någon skulle skada mig fysiskt 
om jag bara gav upp och gav dem det de vill 
ha. 

Han hoppas att några språkkurser och par-
lörer ska hjälpa honom en bit på vägen.

– Spanskan är faktiskt helt okej, men portu-
gisiskan är sådär. Ett av mina mål med resan 
är att bli bättre på språk.

Carl-David säger själv  att han alltid lockats 
av och till naturen. Redan i unga år gillade 
han utmaningar.

– Jag läste alltid överlevnadshandboken. 
Jag gillar tanken att komma tillbaka till det 
primära i livet och bli ett med naturen.

MARCUS OLSSON
031-62 46 36 marcus.olsson@gp.se
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CARL!DAVID GRANBÄCK
Ålder: Fyller 25 år 
den 22 november
Familj: Mamma och 
pappa
Bor: Lägenhet i Jo-
hanneberg. Uppvux-
en i Kärna utanför 
Kungälv
Yrke: Studerar soft-
ware engineering på 
Chalmers – femte och sista året


