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Lena Endre tar väl vara på
sina 90 minuter i radion,
tycker Lisa Svensson.

Kraftfullt
och poetiskt
– berör ända
in i själen
Lena Endre
Född: 1955, Härnösand.
Bor: Stockholm.
Gör: Skådespelare och regissör.
Första mening: ”Hur kan
man veta vem man är?”
Stämning: Frågvis, poetisk
och kraftfull.

Kultur&Nöje

BORÅS TIDNING
Torsdag 6 augusti 2020

I sitt tredje sommarprat
hyllar hon kända poeter
och kopplar poesin till livet
och dagens politik. Lena
Endre vet hur man pratar
– och tar vara på sina
90 minuter i P1.

Vad är ett hem? Det är en

fråga som Lena Endre ställer sig. Hon frågar sig om
ett hem behöver vara en
fysisk plats eller om det
likväl kan vara ett mentalt
tillstånd. Hon berättar om
sin pappa som kom till
Sverige från Estland 1944
och om hennes farmor
som aldrig riktigt kände
sig hemma i det nya landet. Om att bli bortsliten
med alla sina rötter. Att
aldrig känna sig hemma –
på riktigt.

LISA SVENSSON

Folkmusik
i världsklass
för bilburna
● Trion Väsen fick som många andra hela våren

och stora delar av sommaren inställd. Nu har de
så smått börjat spela igen och gör en unik drive-in-spelning under Ornungastämman.

Det märks att Lena Endre

är skådis. Hon vet precis i
vilket tonläge och på vilket sätt hon ska uttrycka
sig för att få fram sitt budskap på bästa vis. Där har
vi retoriken, ordet och texten igen. En viktig del i att
få fram budskapet.
Klockan är 03.30 och
hon vaknar upp med en
monolog i huvudet. Lena
Endre växlar tonläge och
tempo. Hon är arg. Arg
som ett bi, som hon själv
beskriver sig. Hon riktigt
brinner av ilska på grund
av de makthavare som
både vill avskaffa demokrati och yttrandefriheten. Över de människor
som bara är riktigt jävla
makt-kåta och där den allmänna solidariteten är
som bortblåst.
”...och att bara vissa ska
få vistas i det här landet,
bara såna som ni har bestämt. Att ingen kan dra
ner byxorna på er, en gång
för alla, och visa vad ni har
för avsikter. Er retorik förgiftar oss alla!”
Och kanske är det just
hennes ordval och hennes
ärliga och blottande ilska
som gör att jag ryser.

Väsen består av Mikael Marin, Olav Johansson och Roger Tallroth.
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MUSIK. – Vi är väl inte den
mest kända folkmusikgruppen i Sverige. Det är
länge sen vi gjorde tv, till
exempel. Men utomlands
är det många som sätter
likhetstecken mellan Väsen och svensk folkmusik,
säger Olav Johansson,
nyckelharpist i trion.
Det kan låta kaxigt i text,
men musikern låter inte
alls särskilt kaxig. Och han
har minst sagt fog för det
han säger. Många album
har det blivit genom åren,
runt ett 15-tal överslagsräknar Olav Johansson
till. Det har också blivit
många turnéer i framför
allt Japan och USA.
– Vi har väl haft lite nytta av att nyckelharpan är
ett sånt exotiskt instrument ute i världen. ”What
is that?!” säger folk alltid.
Om vi sen får fem-tio minuter på oss att spela, då är
det musiken de är intresserade av.

Förra året firade trion,
som också består av Mikael Marin (viola) och Roger

Det var så otroligt
kul att möta en riktig publik igen, en
som sitter framför
en och uppskattar
det man gör.
Olav Johansson

Tallroth (12-strängad gitarr), 30 år tillsammans.
Hur håller man ihop så
länge?
– Mycket handlar om att
hitta en balans i hur mycket man ska jobba, vi gör
omkring 60-70 konserter
om året. Sen har vi lärt oss
vad vi ska undvika genom
åren, säger han och kommer på ytterligare en sak
som är nödvändig under
turné:
– Enkelrum, det insåg vi
snabbt! Man måste få lite
egentid när man är iväg.
Precis som för de flesta
andra så slog coronapandemin undan benen på
Väsen. Sisådär 30-40 spel-

ningar har ställs in under
våren och sommaren, men
under helgen som var spelade de åter framför folk.
– Det var så otroligt kul
att möta en riktig publik
igen, en som sitter framför
en och uppskattar det man
gör. Man påminns om vem
man är, säger han, skrattar
och fortsätter:
– Jag har inte varit hemma så här länge, sovit så
här länge i min egen säng,
sen jag blev vuxen. Det är
mycket mer ordning i
trädgården än det någonsin varit.

På lördag är det Ornung-

astämman som gäller – då
på ett minst sagt unikt
sätt. För spelningen blir en
så kallad drive in, det vill
säga att publiken kommer
sitta i sina bilar och lyssna.
Trots att Väsen har varit
med om det mesta, blir det
här en ny erfarenhet.
– Jag vet inte hur publikreaktionerna blir, om de
kommer tuta eller kanske
vifta med vindrutetorkarna. Vi får se, haha!

FOTO: MARIA CAMILLO
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FAKTA

Ornungastämman
Blir inte alls som vanligt
i år, men av blir det trots
allt. Både live och på BT.
se.
Fredag: Emma Johansson & Jonas Simonson
spelar på en flotte, konserterna kan ses antingen
från egen båt eller längs
med stranden vid Gåsavikens badplats. 20.00 och
22.00.
Lördag: Väsen spelar två
drive-in konserter utanför
Stommens loge. Förband
är Kuling. 17.30 och
20.00.
Ett par workshops sker
också under lördag och
söndag. Det kommer också arrangeras konserter
på äldreboenden i Vårgårda.
Dessutom: Om man inte
kan vara på plats kan
man följa Ornungastämman via BT.se. På fredag
sänds Emma Johansson
och Jonas Simonssons
spelning 20.00 och på
lördag sänds Väsens
spelning 20.00. Klockan
10.30 på lördagsförmiddagen sänds också konserten ”Visor, berättelser
och hemligheter” med
Ralf Novak Rosengren
och Marie Länne Persson.
När: 7-9 augusti.
Det låter som att du ser fram
emot det...
– Ja, det ska bli jättekul!
Jag är imponerad av arrangören Jenny Gustafsson, hur hon jobbat för att
hitta kreativa lösningar.
Att inte bara ställa in utan
att anpassa sig, det uppskattar jag oerhört.

TEXT

JONATHAN EKLUND

jonathan.eklund
@bt.se
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Väsen gav två spelningar under lördagskvällen.

Det var en riktigt varm och skön sommarkväll, vilket uppskattades av besökarna.
Bild: Katrin Niklasson

Bild: Katrin Niklasson

Romantik i sommarkvällen.

Folkmusiken
intog Ornunga
Ornunga: I helgen hölls Ornungastämman med uppträdanden och
workshops. Det hela blev en mycket lyckad tillställning, och arrangörerna
hade verkligen vädergudarna med sig.
– Det har varit fantastiskt, säger Jenny Gustafsson, projektledare för Ornungastämman.
Årets Ornungastämma var en
coronaanpassad och därmed något
nedbantad version, där bland annat
den traditionella spelmansstämman fick stryka på foten. Istället

satsade arrangörerna i år på utomhuskonserter som sändes live över
internet, bland annat via alingsastidning.se. Och man fick verkligen
vädret med sig.

I den varma, stilla fredagskvällen
inleddes festivalen med en konsert
med Emma Johansson och Jonas
Simonson, två av Sveriges mest välrenommerade folkmusikflöjtister,

Bild: Mikael Svensson

Vissa såg konserten med Emma
Johansson och Jonas Simonson från
sina båtar.
Bild: Mikael Svensson

som framförde musiken från en
flotte ute på Ornungasjön. Publiken
satt utspridda längs stranden och på
bryggan vid Gåsavikens badplats,
medan några andra valde att ta del
av konserten från en båt.
– Det blev en helt magisk kväll,
säger Jenny Gustafsson, projektledare för Ornungastämman.

son på nyckelharpa, Mikael Marin
på femsträngad viola och Roger
Tallroth på tolvsträngad gitarr, gav
två konserter vid Stommens loge
under lördagskvällen. Och inramningen kunde inte varit bättre. Drive in-konsert var konceptet, men då
det var en varm och stilla sommarkväll valde stora delar av publiken
att lämna sina bilar och slå sig ner
på grusplanen utanför logen för att
ta del av musiken.

Väsen vid Stommens loge i Ornunga
på lördagskvällen blev också en riktig sommarpärla.
– Det brukar alltid regna under
Ornungastämman, konstaterar Anna
Bengtsson, en av de som kommit för
att se trion Väsen uppträda vid Stommens loge på lördagskvällen.
– Väsen har rockstjärnestatus!,
säger hon.
Ljungskilebon Anna är en trogen
besökare av Ornungastämman.
– Jag har varit här samtliga år. Det
är riktigt trevligt, säger hon.
Väsen, bestående av Olov Johans-

Utöver att lyssna till Väsen fick publiken även ta del av musik med
ungdomsgruppen Kuling, som
värmde upp för kvällens huvudakt. Gruppen lovordas av Jenny
Gustafsson.
– Jag är otroligt imponerad av
deras insats, de har gjort snygga
arrangemang och deras framträdande var väldigt proffsigt.
Ornungastämman bjöd på flera
andra inslag. Redan på torsdagen
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Konst

Herrljunga konstrunda
blir av trots corona
Herrljunga: Herrljunga konstoch hantverksrunda blir av
trots pandemin – med en
coronaanpassad invigning och
i stort sett lika många konstnärer som tidigare.
– Vi kände att vi kör! Är det
bara fint väder kan ju många av
konstnärerna flytta utomhus,
säger Gunnel Johansson.
Som ordförande i arrangörsföreningen Herrljunga Kultur- och
Konsthantverksföreningen håller
hon i trådarna även i år. Gunnel berättar att de egentligen aldrig pratat
om att ställa in utan bara avvaktat.
Och nu är det alltså klart att konstrundan som vanligt arrangeras
den första helgen i september, 4-6.
– Utflykter behövs väl mer än någonsin i dessa tider, påpekar Gunnel och menar att konstrundan är
väldigt populär.

Kuling värmde upp publiken.

Bild: Katrin Niklasson

Under de 18 tidigare åren har den i
snitt haft 1600 besök per år.

– Om vi räknar med lika besökare
som vanligt är vi väldigt optimistiska, men vi hoppas ändå att den
ska locka ut en hel del människor.
Kartan över årets konstrunda
lämnades in till tryckeriet redan
före coronapandemin bröt ut. Sedan
dess har några konstnärer dragit sig
ur just på grund av corona. Ateljéerna under punkt 7 och punkterna
21-23 på kartan kommer därför inte
att hålla öppet.
Men trots det är uppslutningen
god; i stort sett lika många deltagande konstnärer som det brukar
vara, och ovanligt många gästkonstnärer från andra kommuner.
Fredag den 4 september invigs
rundan, men med tal utanför Herrljunga Kulturhus istället för inne i
konsthallen. Besökarna kommer
sedan att slussas in i konsthallen i
mindre grupper för att kunna titta
på årets samlingsutställning.

Jenny Schagerlind
jenny.schagerlind@alingsastidning.se

Så här såg det ut när Herrljunga konst- och hantverksrunda invigdes 2019.
Snart är det dags igen.
Bild: Jenny Schagerlind

Kommunalt

Elevuppgifter läckte
till fel vårdnadshavare
Engagerad publik.

Bild: Katrin Niklasson

smygstartades festivalen med att
musikteatern Unna uppträdde för
de boende på Kullingshemmet. På
lördagsförmiddagen framträdde
Ralf Novak Rosengren och Marie
Länne Persson vid Simonsgården, och på söndagen hölls olika
workshops.
Med tanke på de begränsningar
som coronapandemin har inneburit
för levande kulturupplevelser är
Jenny Gustafsson nöjd med årets
Ornungstämma.
– Jag är jättenöjd med hur det hela
föll ut. Publiken slöt upp och höll
avstånd. Det kändes som att folk var
hungriga på kulturella upplevelser, så det har varit en väldigt viktig
del – att få ut kultur till folket.

Den berörda eleven är ensamkommande flykting och saknar
därför vårdnadshavare i Sverige.
När en administratör hos kommunen skulle registrera eleven skrevs
personnumret till vårdnadshavaren
in med enbart nollor.

Katrin Niklasson
katrin.niklasson@alingsastidning.se

Per Anger
per.anger@alingsastidning.se

Herrljunga: Uppgifter om en
skolelev i Herrljunga kommun
hamnade hos fel vårdnadshavare. Anledningen var en brist
i kommunens datasystem och
händelsen anmäldes till Datainspektionen.

Många njöt av musiken och sommarkvällen i fredags kväll, då Emma Johansson och Jonas Simonson bjöd på en konsert från en flotte i Ornungasjön.
Bild: Mikael Svensson

Datasystemet visade sig sakna en
spärr för sådan inmatning. Det
ledde till att frånvarouppgifter om
eleven hamnade hos en vårdnadshavare med skyddad identitet i en
annan kommun.
Misstaget uppdagades genom att
vårdnadshavaren själv kontaktade
rektorn på sitt barns skola.
– Jag vet inte om det var ett tillfälligt fel i datasystemet eller om
det alltid har varit såhär, medger

Birgitta Fredriksson, handläggare
på bildningskontoret i Herrljunga
och den som har utrett händelsen.
Efter att ha rådgjort med ett dataskyddsombud i Borås valde Birgitta
Fredriksson att anmäla händelsen
till Datainspektionen. Som i sin tur
nu valt att lägga ner ärendet.
– Det är inte första personuppgiftsincidenten i Herrljunga kommun. Jag har gjort ett par anmälningar och startat en del utredningar. Det här tyckte ju tydligen inte
Datainspektionen var så allvarligt.
Enligt Birgitta Fredriksson har ändå
åtgärder vidtagits för att förhindra
att något liknande inträffar igen.
Dels har bristen anmälts till företaget som tillhandahåller datasystemet, dels har kommunanställda
informerats om att i fortsättningen lämna fältet för personnummer
tomt när vårdnadshavare saknas.

Jenny Schagerlind
jenny.schagerlind@alingsastidning.se
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Namninsamling

Brott

Kvinna fälls
mot sitt
nekade för
villainbrott
Vårgårda: En kvinna döms mot
sitt nekade för ett villainbrott
som inträffade i Vårgårda under våren. Gärningen rubriceras som grov stöld.
Under våren upptäckten en
husägare i Vårgårda att han haft
inbrott i sin bostad. Från huset
hade det bland annat försvunnit
smycken och ett armbandsur, och
i ett vapenskåp saknades även ett
hagelgevär och ammunition.

AT träffade Chinaski och Hanna Nymark med barnen Eskil och Alvar samt Ingvar Mollmyr, som representerar Molla byalag, vid Torpåkra station. De vill
att regionen tänker om vad gäller dess planer att dra in stationen samt Mollaryd station för att spara 3-5 minuters restid på sträckan. Bild: Philip Mauritzson

Protest mot indragning av
stationer på Älvsborgsbanan
Torpåkra: Nu hörs protester
mot regionens planer att ta
bort tåghållplatserna Mollaryd
och Torpåkra längs med Älvsborgsbanan. 1100 namnunderskrifter har samlats in hittills.
Som AT skrev om i maj så har
Västra Götaland förtydligat sin
målbild för att uppnå en tredubbling av trafiken räknat från 2006.
Men det är inte resenärer till och
från Mollaryd och Torpåkra som
intresserar regionen, för de här
två stationerna föreslås tas bort
på grund av för få resenärer.
Istället hägrar kortare restid mellan
Herrljunga och Borås samt ”mer
attraktiva bytestider” i Herrljunga.

I sitt remissvar har Herrljunga
kommun skrivit att slopandet av
de två stationerna kan vara rimligt.
” Herrljunga kommun ser det som
viktigt att restiden från kommunens övriga tågstopp, Ljung och
Herrljunga, då förbättras så att tåg
kan bli ett bra alternativ för fler”,
heter det i remissvaret.
Men bland boende längs Älvsborgsbanan hörs protester mot
kommunens hållning.
– Herrljunga lägger sig platt inför regionen. Att man inte kan se
poängen med infrastruktur i hela
kommunen går över mitt förstånd.
Förslaget är okunnigt och nu är det
en remissomgång men kommunen
har helt missat miljöfokuset. Man
nämner det inte ens, säger Chinaski
Nymark.
En namninsamling har genom-

förts för att bevara stationerna i
Mollaryd och Torpåkra. Drygt 1100
underskrifter har kommit in i skrivande stund på hemsidan ”mittskifte.org”, långt fler än som åker
från stationerna.
– Det är folk som är intresserade av
miljön och tågentusiaster. Det är
en salig blandning och jag är överväldigad, säger Chinaski Nymark.
Att relativt få reser från hållplatserna menar han beror på turtätheten senare på dagen.
– Det är föredömlig trafik från
sex på morgonen till 12. Men sen
blir det sämre. Jag jobbar i Göteborg och jag har svårt att ta mig
hem, säger Chinaski Nymark.
Han tycker att kommunen borde fundera på hur den vill skapa
befolkningstillväxt och varför

människor flyttar till kommunen.
– Vad skickar det här för signaler
till dem som bor här? Vill man ha
inflyttning måste man ha infrastruktur.
Hans fru Hanna pendlar med tåget
till jobbet i Herrljunga varje dag.
Att ta bilen till en annan station
längs med Älvsborgsbanan lär
inte vara ett alternativ i framtiden,
konstaterar hon.
– Då blir det nog att man tar bilen
hela vägen till Herrljunga istället.
Jag jobbar på vårdcentralen och ser
att det är svårt att få folk till vårdyrken. Då bör man också tänka på att
få folk att vilja stanna kvar, säger
Hanna Nymark.

Philip Mauritzson
philip.mauritzson@alingsastidning.se

Musik

Folkmusikfestivalen fixar två nya unika konserter
Vårgårda: Ornungastämman
fick tänka utanför boxen i år på
grund av rådande restriktioner. Resultatet blev två unika
konserter – en på vatten och
en drive in.

Valet stod mellan att ställa in
årets Ornungastämma, eller att
göra något helt annat. För idésprutan och festivalarrangören Jenny
Gustafsson var att ställa in aldrig
något alternativ.
– Nöden kanske föder en kreativitet. Det känns angeläget att ändå
försöka få till live-konserter, att nå
ut med musik i ”corona-anpassade” former. Det är ju inte så mycket

annat som händer just nu, särskilt
inte för de i riskgrupp, säger hon.
Årets festival landade i, förutom
några streamade workshops samt
utomhuskonserter för äldreboenden, två helt unika konserter.
Andra helgen i augusti kommer
en spelning att ske på vattnet, eller närmare bestämt på en flotte
i Ornungasjön. Och dagen därpå
blir det drive-in konsert vid Stommens loge. Båda konserterna kommer även att streamas på Alingsås
Tidnings hemsida.
– Det känns jättespännande. Det
här är något som är nytt för mig
också och det är mycket som ska
falla på plats. Men vi tar hjälp av

duktiga tekniker, säger Jenny Gustafsson.
För att se till så att evenemangen
upprätthåller rådande restriktioner och maxgränsen på 50 personer, har man valt att enbart erbjuda
förköpsbiljetter till årets konserter.
Inför drive-in konserten finns även
möjligheten att förbeställa fika.
– Hembygdsföreningen brukar
exempelvis sälja mat annars, men
nu har vi ordnat så att man kan
förbeställa fikat istället och få det
utlämnat på plats. Vi har fått komma på många sådana här lösningar,
vi tänker på säkerheten i alla led,
säger Jenny Gustafsson.

Filippa Eckert

Polisens utredning resulterade i en
husrannsakan i en lägenhet i Vårgårda, och där hittades samma typ
av ammunition som försvunnit vid
inbrottet.
Den kvinnliga lägenhetsinnehavaren, och en man som var tillfällig
hyresgäst, kom att misstänka för
inbrottet. Den fortsatta utredningen visade att kvinnan hade sålt en
ring och ett armbandsur, vilka stulits i bostaden, till en guldhandlare
i Göteborg.
Hon hade även fångats på bild
av en övervakningskamera när
hon försökte pantsätta godset i en
pantbank.
Själv har kvinnan nekat till delaktighet i inbrottet. Hur det stulna
godset hamnade i hennes ägo har
hon inte haft någon förklaring
till. Även mannen har nekat till
inblandning i villainbrottet.
När tingsrätten nu har hört det
inblandade parterna slår de fast
att kvinnan har haft kännedom
om det aktuella huset, och att det
är uteslutet att någon annan har
gjort inbrottet och att stöldgodset
sedan på okänt sätt har hamnat i
hennes ägo.
Kvinnan fälls för grov stöld. När
det gäller mannen så anser tingsrätten att han inte går att knyta till
gärningen. Han frias från misstankar om grov stöld.
Beträffande det hagelgevär, och
den ammunition, som husägaren
saknade efter inbrottet menar
tingsrätten att det är oklart när de
föremålen försvann.
Orsaken är att husägaren innan
inbrottet inte hade öppnat vapenskåpet på tio månader, och att det
därmed finns en möjlighet att föremålen försvunnit vid annat tillfälle. Det går inte heller att fastslå
att ammunitionen som hittades i
lägenheten kommer från bostadsinbrottet.
Kvinnan och mannen frias från
misstankar om grovt vapenbrott.
Den ammunitionen som hittades
i lägenheten resulterar dock i att
de fälls för brott mot vapenlagen.
Enligt tingsrätten har kvinnans
brottslighet ett straffvärde på
åtta månaders fängelse. Men med
hänsyn till hennes personliga förhållande döms hon nu istället till
skyddstillsyn. Mannen, vilken nu
avtjänar ett sex månader långt
straff för annan brottslighet, döms
till dagsböter.

Jonas Simonsson & Emma Johansson kommer att bjuda på folkmusik
med sina flöjter. Bild: Monika Manowska

Johan Hallberg
johan.hallberg@alingsastidning.se

