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Minnesord
Sven Arne Norlindh
Som tidigare meddelats har Sven Arne Norlindh,
Onsala, en av den moderna svenska läkemedelsindustrins förgrundsgestalter, avlidit 95 år gammal.
Närmast anhöriga är hustrun Birgit och deras
barn.
Efter apotekarexamen 1945 och några års
anställning i ett schweiziskt läkemedelsföretags svenska försäljningsorganisation anställdes Sven Arne 1953 som försäljningschef
på Hässle, dotterbolag i Astrakoncernen och
då beläget i Hässleholm. Hässle flyttade 1954
till Göteborg. Efter några år som vice VD
utsågs han 1961 till företagets verkställande
direktör.
Sven Arne bidrog i hög grad till att en produktförnyelse och uppbyggnad av en forskningsverksamhet kom till stånd i Hässle
under 50- och 60-talen och som under 70och 80-talen resulterade i en rad spjutspetsprodukter som hjärtläkemedlet Seloken och
magsårsmedlet Losec.
Sven Arne var en person som ingav förtroende och spred trygghet hos människor i
hans närhet, inte minst hos de anställda.
Han blev med sin familj trogen det havsnära boendet i V:a Hagen på Onsala-halvön
i gott och väl ett halvsekel. Det stämde väl
mellan den rustika miljön därute vid havet
och hans raka och okonstlade person, den
Sven Arne vi alla charmades av.
Och där fick han också tal farväl av sina
närmaste.

1868

tar amerikanen Christopher L
Sholes från Wisconsin patent på
den första skrivmaskinen. Den
är lika stor som ett skrivbord
och till på köpet kan man inte
se vad man har skrivit förrän
man är klar - på grund av att
skrivmaskinspapperet göms
inne i den stora maskinen.

1941

gör den 23-åriga Lena Horne
sin skivdebut
när hon spelar
in St. Louis
Blues på Victor
Records. Horne
inledde här en
legendarisk karriär, som skulle
vara en bra bit efter det att hon
fyllt 60 år.

Kjell Holmquist, f d VD, Hässle
Erik Holm, f d informationschef, Hässle

1943

1966

införs lediga lördagar på banker
i Sverige.

1987

2007

berättas att utvandringen förra
året är den största sedan 1892.
Drygt 45 000 svenskar valde
att lämna landet. En stor grupp
är invandrare som återvänder
till sina hemländer.

2008

saknas runt 800 människor efter en svår färjeolycka utanför
Filippinerna. Femtio personer
hittas vid liv och minst 20 personer rapporteras döda.

Dagens namn
I dag firas i Sverige den helige
Johannes döparens dag.
Adolf härstammar från forntyskans Athalwolf som är
sammansatt av de två orden
adel = ädel, och wolf = varg.
Antalet namnbärare är runt
5 600, omkring 500 har det
som tilltalsnamn.
Alice är ett engelskt namn
som troligen härstammar från
forntyskans Adelheid som
betyder något i stil med den
upphöjda. Vanligast var namnet
på 1930-talet. Antalet namnbärare är runt 27 500, cirka 9 500
har namnet som tilltalsnamn.

Mitt livs
kärlek
Kanske är det
personen du
lever med
i dag, kanske
din ungdomskärlek? Eller
grabben i
bloggen bredvid.
Du bestämmer.
Skriv max
1500 tecken
om ditt livs
kärlek. Mejla
med en jpgbild till
namn@gp.se
Vi väljer ut
och publicerar
ett urval.

Fina miljöstudier belönade

beslutar riksdagen att införa
statsmonopol på tobaksimport.

erbjuder Michael
Jackson en
miljon dollar
för John Merricks, den så
kallade Elefantmannens,
kvarlevor.

♥

Bild: Carl-David Granbäck

Vägval. Carl-David på väg genom Bolivia under sin senaste långcykling då han korsade Sydamerika genom att cykla drygt 12 000 kilometer.

Mot evigheten – och vidare
I dag inleder Carl-David Granbäck sitt livs äventyr. Han
kickar iväg från den göteborgska asfalten och cyklar 25 000
kilometer söderut – tills Afrika
tar slut. Då, om ungefär två år,
har han nått Kapstaden.

Familjen och vännerna är informerade. I mars under utvecklingssamtalet med chefen sa han upp sig
från sin fasta tjänst som systemutvecklare. Lägenheten är långtidsuthyrd och på ett sätt har Carl-David
Granbäck redan lämnat Majorna i
Göteborg. Inombords är hans livs
resa planerad.
I Carl-Davids kök hänger en karta
över Afrika med allt fler krumelurer.
– Så fort jag hör eller ser någonting
spännande om Afrika gör jag en anteckning, säger han glatt och får det
att låta som att han cyklar till Borås.
Men varför så långt på en cykel?

Carl-David menar att hans fascination för långfärdscykling är en kombination av tidigare resor, en blogg
och en vilja att inte färdas för snabbt
genom livet.
– Jag backpackade med två kom-

pisar i Sydamerika 2006. Efter att
jag pluggat klart på Chalmers 2009
ville jag ut på en långresa innan det
var dags att börja jobba. Hade hört

dad tand. Han förstod att det där
– Jag brukar cykla till jobbet. Dit
med att cykla långt var hans grej. är det sju kilometer.
Därför fick det i våras räcka med 2,5
Han berättar om cykeln som är
års heltidsjobb. Äventyren kallade hans viktigaste reskamrat i 2 500
återigen på Carl- mil.
David.
– Grunden är en Thorn Nomad
”Att cykla är det ultimata sättet – Efter att ha cyk- Mk2, en handsmidd touringcykel
lat
genom
Sydamei
stål.
att resa på, en total frihet. Det rika så insåg jag att Nomaden är utrustad med speär lätt att stanna och prata
cykla är det ultimata cialtillverkade stålstänkskärmar.
sättet att resa på, en Originalvevpartiet är utbytt mot
med folk och man kommer
total frihet. Det är ett med kullager från SKF. Lite gölätt att stanna och teborgsk trygghet på vägen är aldrig
mycket närmare naturen”
prata med folk och fel.
Att Carl-David aldrig tidigare vaom en kille som skulle cykla jorden man kommer mycket närmare narunt. På kvällen läste jag hans blogg turen genom att se, känna och höra rit i Afrika avgjorde resmålet, menar
han.
och tänkte att det där låter roligare den, säger Carl-David.
– För det första vill jag lära känna
Han har inte hårdtränat inför avän att ta bussen.
den afrikanska kontinenten med
resan.
Carl-David blev så inspirerad av
cykelbloggen, som drevs av dansken, att han bestämde sig för att Carl-David Granbäck
göra likadant. Ett par veckor senare Ålder: 28 år
hittade han en begagnad touring- Yrke: IT-konsult inom systemutveckling
cykel i Kristianstad. Köpet innebar på Capgemini
Carl-Davids första distanspass när Familj: Singel
han cyklade hem cykeln till Göte- Bor: Lägenhet i Majorna, Göteborg
borg.
Intressen: Cykling, klättring, resor, naCyklingen genom Sydamerika, tur, självhushåll
från Eldslandet i söder till Karibien Kompis: Thorn Nomad Mk2, touringi norr tog Carl-David ett år, gav mas- cykel i stål med bland annat kullager
sor av intryck och framför allt – blo- från SKF

dess olika kulturer. Det rapporteras
så mycket hemskheter från Afrika
och sällan något bra. Jag kommer

nog aldrig kunna förstå mig på länders förfärliga historia men jag vill
dit och träffa människorna.
Han har gått en språkkurs i franska som en del i förberedelserna för
resan.
När jag ber honom lyfta fram ett
par afrikanska guldkorn, intressanta stopp på vägen, blir det svårt
att hejda honom.
– Jag har läst att det är bra blåst i
Dakhla i Marocko. Därför kommer
jag att stanna för att kitesurfa där.
Sedan kör jag genom Västsahara

och alla länder i Västafrika med ett
stopp i Sierra Leone för att hälsa på
mitt fadderbarn. Sen vill jag cykla
genom Kongo. Det är hjärtat av Afrika och rymmer den största delen av
regnskog som finns i Afrika. Där vill
jag fiska den mytomspunna goliath
tigerfish.
Efter Kongo kör Carl-David via
Angola, Namibia och Botswana
innan han bromsar in i Sydafrika.
Han verkar inte speciellt brydd
över säkerheten: att han ska trampa ensam genom två världsdelar.
Sydamerika-cyklingen renderade
endast en incident.
– Jag blev utsatt för ficktjuvar under en stadsfest i Colombia. Samtidigt hade det inget med cyklingen
att göra. Under en kväll på Avenyn
ser jag mer bråk än jag gjorde under
ett år i Sydamerika!
Carl-David försöker ändå ha koll
på olika områden i Afrika och följer nyhetsrapporteringen, så att han
kan välja en alternativ väg.
– I Mali sker en hel del kidnappningar men jag tror inte att de skulle välja en hippiecyklist.
Att cykla ensam kan vara en
riskfaktor. Carl-David väljer att se

ensamheten på ett annat sätt. Dessutom kan han styra sin ensamhet på
vägarna.
– I Sydamerika träffade jag kanske
ett hundratal cyklister som körde
ensamma som jag. Ibland skulle vi
åt samma håll och då körde vi ihop.
Han mötte en cyklist som varit ute
något längre än han själv.
– Det var en spanjor som varit ute
i 13 år. Han hade ett hus i Baskien
som han hyrde ut. Hyrespengarna,
ett par tusen i månaden, var hans
budget. Att cykla är ett väldigt billigt sätt att resa, säger Carl-David
skrattande.
Vad ser du mest fram emot med
ditt äventyr?
– En bra fråga. Det jag har saknat
mest från den förra resan är att vara
på väg. Att undra: Vad finns bakom
nästa krök eller i nästa dal? Och alla
dessa timmar i sadeln får verkligen
tankarna att segla iväg till allt mellan himmel och jord. Den känslan
saknar jag i vardagen.
Mattias Björklund
031-62 40 00 namn@gp.se

Fotnot: Följ Carl-Davids på långturen: www.swedentoafrica.com

Göteborgs biologiska förenings stipendium för förtjänstfullt genomförda vetenskapliga studier eller
projekt rörande västsvensk natur
och miljö har detta året gått till
Linnea Andersson Ulfsdotter,
Göteborgs universitet, Institutionen
för Globala studier, examensarLinnea Anbete för kandidatexamen: Vargens dersson Ulfsvärde. Upplevelsevärden av vardotter
gen och vargjakten i media under
licensjakten. Studien belyser hur
upplevelsevärden av varg och
vargjakt presenterades i media.
Angelica Falk och Sandra Franz,
Polhemsgymnasiet, naturvetenskapligt program, NV3e: En studie
av Cepaea hortensis och Cepaea
Sandra Franz
nemoralis. Fenotyp- och artbestämning inom två olika områden i Göteborg.
Studien handlar om förekomst och färgvariation
av två arter av trädgårdssnäckor vid två olika
platser i Göteborg.
Stipendierna är på vardera 2 000 kronor.

Trotjänare på Arla i Göteborg
Det bondeägda mejeriföretaget Arla har firat
25-årsjubileum. Sammanlagt har 68 trotjänare
i år arbetat 25 år inom mejeriindustrin. Bland
jubilarerna fanns tio medarbetare från mejeriet
i Göteborg.
Här är bilden på dom. Sittande från vänster:
Juha Rappana, Barbara Andersson, Tommy
Elek, Ingemar Gustavsson Stående från vänster:
Maria Larsson, Mikael Nordqvist, Henrik Fredh,
Arne Rhenstedt, Christer Johansson, Torbjörn
Brink.

Ett livs
historia
De finns mitt
ibland oss –
människorna
som bär på en
historia värd
att berätta.
Säkert känner
du någon med
ett spännande
levnadsöde.
Skriv och tipsa
oss.

Värd
att fira
Fått drömjobbet? Äntligen
tagit körkort?
Seglat jorden
runt? Säkert
känner du
någon som är
värd att uppmärksamma
med ett porträtt i GP. Skriv
och tipsa oss.

