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13 MARS
I dag har Greger namnsdag. 
Namnet kommer från grekiskans 
Gregorios, och kan tolkas den 
vaksamme. Det kom hit i mitten 
av 1200-talet och hade ett upp-
sving under 1940- till 1970-ta-
len. Cirka 3 000 heter Greger, 
omkring 1 200 kallas så eller har 
det som första förnamn.

BEMÄRKELSEDAGEN
I dag firas inom svenska kyrkan 
Marie bebådelsedag. Den firas 
enligt kristen tradition sedan 
600-talet till minne av att ärke-
ängeln Gabriel uppenbarade sig 
och talade om för Maria att hon 
bar på Guds son, Jesus. Egentli-
gen infaller dagen 25 mars. Men 
i år firas den i kyrkan denna dag. 
Den 25 mars inträffar nämligen 
långfredagen i år.

DET HÄNDE DÅ

*	För 55 år sedan, 1961, för-
svarade Floyd Patterson sin 
tungviktstitel i boxning då den 
26-årige amerikanen i revansch-
matchen mot Ingemar Johansson 
återigen slog svensken. Re-
vanschmötet skedde ett knappt 
år efter att ”Ingo” hade blivit av 
med sin världsmästartitel som 
han vunnit mot just Patterson  
i juni 1959.
*	För 110 år sedan, 1906, vräk-
tes arbetarna från sina bostäder 
vid Mackmyra sulfitfabrik i när-
heten av Gävle, då de bildat en 
fackförening. Det fick de inte för 
fabriksägaren, den förre stats-
ministern Christian Lundeberg. 
40 familjer med över 100 barn 
kördes ut i snöslask och vårkyla. 
Vräkningarna väckte dock starka 
protester och efter sex månader 
fick arbetarna rätt att organisera 
sig.
*	För 235 år sedan, 1781, upp-
täcktes planeten Uranus av den 
tysk-brittiske astronomen Wil-
liam Herschel. Han var från bör-
jan musiker och började inte som 
astronom förrän i 35-årsåldern. 
Men han blev en skicklig tele-
skopbyggare och gjorde många 
viktiga observationer, ofta  
i samarbete med systern Caroline 
Herschel.

NAMN VI MINNS

*	För 10 år sedan, 2006 avled 
den amerikanska skådespelaren 
Maureen Stapleton, 81 år gam-
mal. Hon hade stor framgång på 
scenen och fick en Tony 1951 
för rollen i Tennessee Williams 
The rose tattoo. 1982 fick hon en 
Oscar för rollen som den radikala 
författaren Emma Goldman i fil-
men Reds.

– Välkommen, kom in. Vill du 
ha tårta? frågar Hanna Vennersten 
och bjuder in till sin vackra fyra i 
Kungsladugård.

Vi sätter oss ner och mumsar på 
varsin tårtbit. Planen var att hon 
skulle baka alla tårtor själv men 
tidsplanen brakade ihop och Han-
na ringde sin snälla släkting som 
kom och styrde upp hela plane-
ringen redan dagen före. Nu pustar 
Hanna ut, mellan två kalas. Det är 
Tova som fyller tre år.

BARA NÅGRA FÅ veckor innan Tova 
föddes dog hennes pappa, Hannas 
man. Han hette Roger och dog i svi-
terna av tjocktarmscancer för tre år 
sedan, 36 år gammal. 

Men historien började redan i sep-
tember 2009 när Hanna och Roger 
träffades på sin gemensamma då-
varande arbetsplats, Volvo. Hanna 
arbetade som inköpare och Roger 
som industridesigner. En kväll var 
de ute ett gäng från jobbet, Hanna 
råkade hälla en öl i knät på Roger 
och isen smälte. Snart var de ett par 
och redan i juni året därefter flyt-
tade de in i lägenheten som de hade 
köpt tillsammans i Kungsladugård. 

Så långt, som vilket annat för-
älskat par som helst. Men Hanna 
och Roger var inte vilket par som 
helst. Roger var diagnosticerad 
med ulcerös kolit sedan barnsben, 
en kronisk inflammation i tjocktar-
men. Han var van vid buksmärtor 

och problem i magen. Han hade 
redan fått en del av tjocktarmen 
bortopererad. 

Men buksmärtorna kom med 
kraft då och då och Hanna vande 
sig vid att åka ambulans in till 
Östra sjukhuset. Efter en sådan 
här vistelse på sjukhuset, då Ro-
ger hade genomgått ytterligare en 
tung operation, blev de inkallade 
på läkarens rum. Där fick de veta att 
provsvaren hade visat att Roger bar 
på cancer i tjocktarmen. 

PLÖTSLIGT HÖR VI små barnfötter. 
Tova har vaknat från sin siesta ef-
ter kalaset och trippar in till oss i 
köket. Hon kurar in sig i sin mam-
mas famn.

– Jag berättar lite om din pappa, 
säger Hanna och stryker sin dotter 
över håret, varpå Tova sätter sig och 
tittar på en film.

– Jag har alltid varit helt öppen 
med Tova om hennes pappa, berät-
tar Hanna. Jag märker att många 
vuxna har svårt att förhålla sig till 
att Tovas pappa är död. Men Tova 
själv och hennes jämnåriga tycker 
inte att det är något konstigt. Tova 
får ofta frågan om var hennes pap-
pa är och när barnen får veta så bryr 
de sig inte mer om det.

Annorlunda är det ofta med för-
äldrarna, berättar Hanna. 

– De skruvar på sig och blir obe-
kväma. Men det är faktiskt inget 
konstigt med döden. Tova har en 
pappa. Men han är inte här. Det är 
precis som Pippi. Ingen av Astrid 
Lindgrens figurer tycker synd om 
sig själva, och det gör inte vi heller, 
säger Hanna.

HANNA OCH ROGER fick veta att 
Hanna var gravid under en resa till 
Peru och Kuba. De hade varit och 
vandrat Inkaleden, och därefter 
flugit till Kuba. Där fick de svar på 
gåtan om varför Hanna hade varit 
illamående några kvällar i rad. Där 

Bild: THORD LYRSTRAND  

friade också Roger till Hanna. 
Det var kort efter den här resan 

som de i juli 2012 blev inkallade till 
läkarens kontor och fick beskedet 
om cancern. Bröllopet var redan 
inplanerat att hållas under hösten.

– När vi kom utanför sjukhusdör-
rarna sa Roger att han inte ville att 
vi skulle skjuta upp bröllopet. Så 
kände jag med och jag blev så glad 
att han ville samma som jag.

Därefter gick det snabbt. De 
startade med cellgifter i augusti. I 
början av oktober genomgick Ro-
ger ytterligare en operation, varpå 
han blev sjukskriven och hela tiden 
sämre. I slutet av oktober hölls 
bröllopet på Nösunds värdshus 
under en vacker och solig hösthelg. 

Hanna visar mig fotoalbumet. 
Jag fastnar för en bild. En i svart-
vitt. Roger lutar sitt huvud och sin 
kind mot Hannas stora mage. Han 
håller en hand försiktigt över den 
vita klänningen. Roger blundar. 
Därinne ligger det ett litet flicke- 
barn. Rogers flicka. 

ROGER BLEV STADIGT sämre under 
hösten och Hanna skötte allt i hem-
met. Hon bytte hans stomipåsar, 
hon ordnade med all medicin, hon 
gav honom morfin. I december fö-
relog vården att Roger skulle flyt-
tas till ett hospice. Men Hanna hade 
bara ett mål i sikte. Roger skulle 
inte flyttas till något hospice. Han 
skulle fortsätta leva, åtminstone 
tillräckligt länge för att få se sitt 
barn.

Men i januari var Hannas krafter 
helt slut, hon var i åttonde måna-
den och hon orkade inte mer. Hon 
insåg att han behövde flyttas. Fast 
nu sa vården att det handlade om 
dagar – han kunde inte längre flyt-
tas. 

Tidigt i gryningen den 10 januari 
2013 tog Roger sina sista andetag 
hemma i sängen i Kungsladugård. 
Hanna satt med honom i knät och 
höll honom om bröstet och huvu-
det. Han rosslade till och så blev 
han stilla. Roger hade dött.

Men för Hanna fortsatte det. 
Hon hade en inbokad tid på möd-
ravårdscentralen för undersökning 
och ultraljud samma eftermiddag. 
Och på något sätt tog hon sig dit. 
Hon mötte döden och det nya livet 
inom loppet av några få timmar.

I SLUTET AV februari födde Hanna 
sin och Rogers lilla dotter Tova.   

Om känslor var färger, berättar 
Hanna, så skulle hon beskriva dem 
som klara hela tiden. Sorgen var 
stark. Liksom glädjen. Färgerna var 
aldrig grumliga. Det var enskilda, 
separata känslor som egentligen 

aldrig riktigt krockade med var-
andra, de gick hand i hand.

Hanna tittar mig stadigt i ögo-
nen. Hon har inte haft något val 
egentligen, men hon har ändå fat-
tat ett beslut. Hon har bestämt sig.

– Jag valde att inte trilla över kan-
ten. Jag gick längs med en avgrund. 
På ena sidan var det ett grönt, vack-
ert landskap. Men när jag tittade 
ner åt andra hållet såg jag en mörk 
ravin som var 300 meter djup. Det 
är klart att det hade varit skönt att 

bli intagen i tre månader. Men det 
var inget alternativ. Jag har hela ti-
den valt livet.

VI GÅR UT på en promenad i vårso-
len. Hit till Röda sten gick Hanna 
och Roger ofta. Men Hanna tittar 
inte tillbaka längre. Livet är här, 
det är med hennes dotter som hon 
leker med, och livet – det är un-
derbart, säger Hanna och vänder 
ansiktet mot solen. 

– Om framtiden vet jag inte 
mycket. Det enda jag vet är att det 
inte kommer bli som jag har pla-
nerat.

HELLE LYRSTRAND LARSSEN
031-62 40 00 namn@gp.se

Hanna Vennersten
*	Ålder: 36 år
*	Yrke: Inköpare SCA
*	Bor: Kungsladugård, Göteborg
*	Intressen: Resa, njuta, skratta 
(gärna högt)

Hon mötte döden 
och det nya livet 
inom loppet av 
några få timmar.

” Jag valde att inte 
trilla över kanten. 
Jag gick längs med 
en avgrund.”

Hanna Vennerstens man Roger dog i cancer bara sex veckor 
innan Hanna födde deras dotter Tova. Nu, tre år senare, tar sor-
gen mindre plats. ”Jag har synat döden ordentligt och jag är inte 
rädd för den. Livet är större än döden”, säger Hanna.

”Jag har hela 
tiden valt livet”

M I N N E S O RD

Nils-Erik Grusell
Nils-Erik Grusell har avlidit efter en tids sjukdom, 77 år gammal. 
Närmast anhöriga är makan Barbro och barnen Erik och Susanne med 
familjer. 

 
Nils-Erik föddes i Garpenberg i Värmland och efter skol-

gångens slut flyttade han till Uddevalla där han träffade sin 
hustru Barbro och så småningom bildade familj. Nästa anhalt 
i livet blev Vänersborg där de flyttade in i sitt första hus, som 
låg inne i staden. Men grabben från Värmland längtade ut 
och de hittade en tomt i utkanten av Vänersborg med skogen 
in på knutarna. Under ett par års 
tid byggde han själv ett nytt hus 
till familjen. Måhända var det här 
hans stora intresse för villaägarna 
började gro. Han var under ett an-
tal år engagerad i Villaägarna Vä-
nersborg Trollhättan och var från 
år 2002 och fram till sin död dess 
ordförande. Under perioden 2002-
2011 var han dessutom ordförande 
för Region Väst inom Villaägarnas 
riksförbund. Nils-Erik fick flera gånger hedersuppdraget som 
rösträknare och protokolljusterare vid kongresserna.

VILLAÄGARNA VÄNERSBORG TROLLHÄTTAN är en av regionens 
större föreningar med 4 000 medlemmar. Det blev under Nils-
Eriks tid som ordförande också den mest aktiva föreningen 
med många årliga populära aktiviteter och sammankomster 
med intressanta program, förutom utflykter och aktiviteter 
vid olika mässor. 

År 2012 utsågs föreningen till årets Villaägarförening. Di-
plom och prischeck delades ut på Riksförbundets årsstämma 
och mottogs av en mycket glad och stolt Nils-Erik. Han såg 
sedan en ära i att göra påföljande årsmöte i föreningen till en 
riktig fest, där alla medlemmarna fick vara med och fira ut-
märkelsen.

Nils-Erik hade förmågan att se och lyssna på medlemmarna 
samtidigt som han hade rätt fokus på de olika frågorna. I kom-
bination med att aktivera medlemmarna i samhällsfrågor var 
detta nyckeln till en framgångsrik förening.

Region Väst med sina 50 000 medlemmar utvecklades med 
Nils-Erik vid rodret till en stor och aktiv region med många 
viljor som han tyglade genom sitt lugn och sin förmåga att 
lyssna för att finna lösningar som bar framåt. Vi minns honom 
som en hovsam och mycket respektfull ordförande i Region-
styrelsen. Han lyssnade intresserad på alla, och lotsade med 
varsam hand yviga synpunkter till ett bearbetat resultat. Alltid 
det stora lugnet själv. 

Nils-Erik har alltigenom verkat för våra medlemmar och 
organisationens väl och ve. Han kämpade outtröttligt för att 
skapa mer och mer medlemsnytta.

NILS-ERIKS STORA INTRESSEN förutom Villaägarna var hans fina 
och välskötta trädgård, bridge, släktforskning och modelljärn-
vägsbygge. På ovanvåningen i huset gömde sig modelljärnvä-
gen där han byggt lok och vagnar förutom alla andra detaljer 
– ett intresse som sannolikt härstammar från hans tid som 
mekaniker och maskiningenjör.

Nils-Erik är en av de personer som i allra högsta grad inspi-
rerat oss i Villaägarna. Han var osjälvisk, lojal, alltid glad och 
optimistisk med viljan att göra mer och bättre trots redan fan-
tastiska resultat av sina ansträngningar.

 
Region Väst – Villaägarnas riksförbund

Madelene Wendel
Pigge Lindén

N Y T T  I  KO RT H E T

Lovande filmproducent hyllas
Rikard Waxin, ung 
filmproducent får 
Göteborg Säve Ro-
taryklubbs kultur-
stipendium 2015 
på 10 000 kronor. 
Han är verksam 
vid produktions-
bolaget Plattform 
Produktion AB i 
Göteborg. Moti-
veringen säger 
”en ung man med 
sällsynt och väldo-
kumenterad känsla 
och öga för vad som krävs inom filmproduktion där han som pro-
ducent har en nyckelroll. Rikard spås en fin framtid i sitt yrke och 
ett stipendium kommer att ge ytterligare möjlighet till bildning och 
utbildning inom området.”

GLAD. Rikard Waxin omgiven av Kalle Boman, 
Akademin Valand, klubbens president Thomas 
Pieschl, Ruben Östlund och Agneta Olsson.

SORG OCH GLÄDJE. – Jag har all 
rätt i världen att bli bitter. Men 
jag väljer att inte bli det. Jag har 
lärt mig att jag klarar mycket, 
och jag har bestämt mig för att 
klara det här, säger Hanna  
Vennersten.


