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28 AUGUSTI
I dag har Fatima och Leila 
namnsdag. Fatima är arabiskt 
och kan komma av ord som 
betyder vänja av eller vara 
återhållsam. 4 100 heter Fatima, 
3 300 kallas så eller har det som 
första förnamn. Leila har persiskt 
ursprung och kom hit i början av 
1800-talet. Namnet betyder natt. 
Cirka 5 200 heter Leila, omkring 
4 100 har det som tilltalsnamn 
eller första förnamn.

DET HÄNDE DÅ

*	För 10 år sedan, 2005, ut-
klassade de svenska damerna 
finskorna i Finnkampen. Carolina 
Klüft och systrarna Susanna 
och Jenny Kallur bidrog starkt 
till den blågula viktorian med 
framskjutna placeringar i en rad 
grenar. Det svenska herrlands-
laget gick dock på pumpen i 
tävlingarna som arrangerades i 
Göteborg.
*	För 55 år sedan, 1960, invig-
des Täby galoppbana, 15 kilo-
meter norr som Stockholm. Den 
ersatte Ulriksdalsbanan i Solna 
som använts för galopptävlingar 
sedan 1919. Nästa år ska Täby 
Galopp ersättas av Bro Park. På 
den forna banan ska i stället byg-
gas bostäder.
*	För 105 år sedan, 1910, 
samlades den internationella 
arbetarrörelsen i Köpenhamn då 
Andra Internationalen öppnade 
sin åttonde kongress. Bland an-
nat beslutades att arbetare i alla 
länder skulle gå i generalstrejk 
om krig hotade, allt för att för-
söka lamslå rustningsindustrin. 
Inför första världskriget spred sig 
dock patriotismen i länderna, och 
strejkerna uteblev.

PÅ TOPPLISTORNA
*	För 15 år sedan, 2000, toppa-
de Idolerna, med de gamla popi-
dolerna Lalla Hansson, Tommy 
Blom, Lennart Grahn och Svenne 
Hedlund, Svensktoppen med Här 
kommer kärleken.

FÖDELSEDAGEN
*	För 94 
år sedan, 
1921, 
föddes 
skåde-
spelaren 
Barbro 
Hiort af 
Ornäs. 
Hon har 
gjort 
mängder 
av pjäser 
och filmat med Ingmar Bergman, 
som i Scener ur ett äktenskap. 
Hon är även bekant som Stig-
Helmers välmenande mamma i 
Lasse Åbergs filmkomedier.

GUL OCH 
GRANN. 
Nina Wid-
feldt rastar 
den tjusiga 
cabrioleten 
Morgan +4 
med 135 
hästar under 
huven.

Damerna ska 
styra Morgan  
Bubblor lockar fler kvinnor än motormuseer och avgasrör. Det 
tror i alla fall Nina Widfeldt, som tagit initiativet till det första 
damrallyt i den svenska Morganklubbens historia. I morgon sam-
las 15 damer fördelade på tio bilar på Hisingen för bilkörning i 
kolonn med frågesport.

– Det blir också manöverprov på 
en parkeringsplats långt ifrån fasta 
föremål, bara för att visa att vi kan. 
Det är ju i alla fall ett rally, säger 
Nina Widfeldt. 

Själv har hon i alla år turats om 
att köra sportbil med sin man; först 
en Alvis och sedan 2011 en Morgan.

– Det verkar som om en del da-
mer behöver ha en ursäkt för att få 
köra bilen, fortsätter hon. Därför 
förde jag på skoj fram ett förslag 
om att träffas på ett spa med härlig 
utsikt över havet. Männen träffas 
ju regelbundet med sina bilar och 
äter lunch ihop, så varför skulle inte 
vi damer kunna ses en gång per år? 

EN BILTRÄFF I sensommartid skulle 
vara perfekt tänkte Nina, efter-
som ovana kvinnor då skulle ha 
sommaren på sig att öva. När hon 
presenterade sin idé på Morgan-
klubbens vårmöte fick hon positiv 
feedback från många damer, som 
med skräckblandad förtjusning sa 
att ”Herregud, jag får låna bilen, 
hur ska detta gå?” 

Samtidigt möttes förslaget med 
skepsis från vissa män. ”Ska det 
vara nödvändigt?” och ”Var ska ni 
parkera?” Fullt förståeligt, tycker 
Nina; bilen är ju männens ögon-
sten.

Trevlig samvaro ska det också bli 
under helgen, som går i bubblor-
nas tecken med bubbelvatten un-
der rallyt och mousserande vin vid 
framkomsten.  

– Sedan invaderar damerna ett 
bubblande spa i väntan på kväl-
lens middag med prisutdelning 
och planering inför nästa år. För i 
min värld blir det en fortsättning 
på det här, säger Nina.

ATT JUST NINA är den dam i Mor-
ganklubben som tagit initiativ till 
årets damrally är ingen tillfällig-
het. Ända sedan barnsben har hon 
gillat utmaningar.

– Jag hade läs- och skrivsvårighe-
ter och var stökig i skolan. Inget var 
solklart för mig. Jag fick hela tiden 
kämpa för att skaffa mig kunska-
per och lärde mig tidigt att slå ur 
underläge. 

Redan i trean bestämde Nina sig 
för att bli slöjdfröken eller kirurg, 
eftersom hon gillade att sy, sticka 
och virka. Med åren blev hon allt-

mer övertygad om att det var dok-
tor hon ville bli. 

– Och när jag väl har bestämt mig 
kan inget stoppa mig, säger hon.

Revanschlustan drev henne 
framåt; jag ska minsann visa dem 
att jag kan. Tack vare sin envishet 

och starka självdisciplin kom Nina 
1980 in på läkarprogrammet. När 
hon var klar började hon forska på 
heltid med siktet inställt på att bli 
lärare på läkarutbildningen.

– Men efter några år fick jag nog 
av råttor och började jobba med pa-
tienter i stället, säger hon.

EFTER ATT HA gått en kurs i kata-
strofmedicin, kom Nina 2001 med 
i Socialstyrelsens medicinska ex-
pertgrupp för kemiska ämnen. Se-
dan utbildade hon sjukvårdsperso-
nal om vilka effekter dessa ämnen 
kan ha på människan. Vid sidan 
av sin vanliga läkartjänst på Borås 
sjukhus, var hon dessutom bered-
skapsläkare i Västra Götaland.

– Det blev för mycket och jag var 
på väg att gå in i den berömda väg-
gen. Så när vår son sa att han ville 
vara utbytesstudent på Nya Zee-
land, föreslog jag vi i stället skulle 
åka dit som familj.

Nina fick jobb som narkosläkare i 
Invercargill, en liten ort längst ner 
på Sydön och möttes av en hierarki 
som hon var ovan vid.

– Det var självklart vem som be-
stämde. Jag fick slåss för min plats 
och längtade ofta hem till vår svens-
ka sjukvård.

EFTER SEX ÅR på Nya Zeeland flyt-
tade familjen tillbaka till Sverige 
och Nina återgick till sitt tidigare 
arbete. I samband med den stora 
bussolyckan utanför Borås i de-
cember, blev hon känd i medierna 
och Socialstyrelsen hörde av sig. 
Via dem fick hon veta att OPCW 
(Organization for the Prohibition 
of Chemical Weapons) sökte två 
svenska läkare som skulle ta reda på 
om kemiska vapen använts i Syrien. 
Nina kände att hon ville göra sin 
plikt och tackade ja till uppdraget. 
Men just hemkommen från som-
marens andra resa dit, konstaterar 
hon att den också får bli den sista. 

– Kriget hade kommit närmare 
nu. Men folk tvingas fortsätta sina 
liv som vanligt för att inte gå under. 
Det var en konstig känsla att stå på 
hotellet och se hur bomberna föll, 
samtidigt som människor nere på 
gatan åt och rökte vattenpipa.  

INGEMO  ORSTADIUS
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Nina Widfeldt
Aktuell: Som initiativtagare till 
damrallyt Morgana bubble tours 
29-30 augusti
Ålder: 57
Bor: Borås
Familj: Maken Göran, sonen Nic-
las; gift på Nya Zeeland och dot-
tern Erica i Göteborg
Yrke: Överläkare, anestesi- och 
intensivvård
Intressen: Sjunger i barbers-
hopkören Gothia Show Chorus. 
Resor; senast till Aitutaki, en av 
Cooköarna. Lite bilar. Kör en gul 
Morgan +4, fourseater, årsmodell 
-97

Trevlig samvaro 
ska det också bli 
under helgen, som 
går i bubblornas 
tecken.

Bilder: ELISABETH ALVENBY

M I N N E S O RD

Leif Gundersen
Leif Gundersen, Varberg, avled den 16 juli i en ålder av 95 år. Närmast 
sörjande är tre döttrar med familjer och en broder.

Leif Gundersen växte upp i Kullavik i en sjökaptensfamilj. 
Tidigt började han som försäljare hos Scania Vabis, startade så 
småningom en egen bilfirma för Borward Isabella i Uddevalla. 
Leif hade ett stort hästintresse. Hans köp av två hästar Scott för 
Åby blev mycket lyckosamt. Han hade också stora kunskaper 
vad gäller kulturföremål. När han därför på 60-talet erbjöds en 
egen agentur för att köpa in och föra ut konst och antikviteter 
ur DDR, tackade han ja. Han flyttade då till Träslövsläge, se-
nare till Sibbarp och de sista åren i Varberg. 

Leif fick tidvis kämpa mot ohälsa. Han 
vistades långa tider på La Palma, där kli-
matet lindrade hans besvär, och för att 
hålla sig i form både simmade och prome-
nerade han åtskilliga kilometer varje vecka 
högt upp i åren. Han trivdes ute i naturen 
och på landet. Hans intresse för kultur och 
även litteratur tog upp en stor del av hans 
liv och verksamhet in i det sista.

1958 dog hans hustru Madeleine i en 
trafikolycka, och Leif blev ensam med deras två små döttrar. I 
ett senare äktenskap föddes ännu en dotter. Kärleken till den 
växande familjen var Leifs allra största glädjeämne. Dock, 
hans engagemang gällde inte bara nära och kära, hans hjärta 
klappade för alla som hade det svårt, och han visade det i prak-
tisk handling.

Vi, hans vänner, kallade honom skämtsamt den siste gentle-
mannen. Med sin positiva attityd, sin humor, sitt fina, vänliga 
sätt och sin generösa läggning vann han nya vänner i alla åld-
rar genom hela sitt liv. Han var omtänksam och uppmärksam; 
en god berättare och samtidigt en uppmärksam lyssnare. Han 
hade mycket att berätta. Som ung hade han varit frivillig i fin-
ska vinterkriget. Han hade gjort många och ibland äventyrliga 
resor.

Leif Gundersen nådde en hög ålder; han bar den med heder. 
Vi saknar honom.

Sören Strömberg
Margareta Nordblom

Med fokus på språkförändringar
Stefan Dollinger från University of British 
Columbia (UBC) i Kanada är ny professor i 
engelska med språkvetenskaplig inriktning 
vid Göteborgs universitet. Stefan Dollinger 
är lingvist och hans forskning rör sig i gräns-
landet mellan sociolingvistik, språkhistoria 
och dialektologi. 

Hans mål är att inte bara förklara språk-
förändringar i efterhand, utan att också till 
en viss del förutsäga dem.

Av en ren slump har Stefan Dollinger job-
bat mycket med kanadensisk engelska, men 
på sistone intresserat sig för engelskan i ett mer globalt perspektiv 
och flerspråkig utveckling.

Mer tematiskt tror han att begreppet flerspråkighet är mer fram-
trädande vid Göteborgs universitet än vid UBC. I Kanada uppmärk-
sammas inte landets icke-dominerande språk särskilt mycket, vare 
sig ursprungsbefolkningens språk eller invandrarspråken. Han hop-
pas kunna göra fler saker på fler fronter vid Göteborgs universitet 
när det gäller språk, med fler förbindelser inom och bortom basen 
i Göteborg.

N Y T T  I  KO RT H E T

Kristall Forum  
Armaturfabrik AB

Sagbäcksvägen 13, Lindome  • Tel. 031-14 75 14 
Öppet: Mån-fre 10-18  • Lör 10-15 

www.kristallforum.se

Kristall-
kronor

– since 1941 –

Sveriges största sortiment av 
egentillverkade kristallkronor 

till fabrikspriser

Vi utför även renoveringar  
och tvätt på kristallkronor.
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