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NamNsdag

Ernst & Erna
I dag har Ernst och Erna 
namnsdag. Ernst är forn-
tyskt och kan betyda ”all-
varlig”. Det kom hit på 
1300-talet och var som 
vanligast under 1900-talets 

tre första decennier. 
Omkring 12 000 heter 
Ernst, cirka 3 500 kallas så 
eller har det som första 
förnamn. Erna, en kvinnlig 
form av Ernst, är känt här 
sedan 1600-talet. Omkring 
2 800 heter Erna, cirka 
1 500 har det som tilltals-
namn eller första förnamn.

dageNs citat

”Vissa människor spri-
der lycka vart de än 
går. Andra gör det när 
de går.”
Okänd

Att vårt nya kommunalråd, 
Torbjörn Karlsson, är en 
riktig fotbollsnörd känner 
nog de flesta till. Men vis-
ste ni att han har sitt kläd-
intresse från sin mamma? 
Eller att han vägrar att 
överge sin gamla Nokia 
och därför bär omkring på 
två mobiltelefoner? Tyvärr 

fick jag inte med dessa små 
detaljer i dagens jubilar-
text, men jag vill inte 
undanhålla er läsare 
någonting så därför för-
medlar jag det här. Jag 
hoppas att ni alla får en fin-
fin start på veckan!

nilla OlssOn

God morgon!  
Fotbollsnörd.

JubilareN

TrellebOrg. Det var 
genom sin pappa Torbjörn 
fick upp ögonen för TFF. 
Far och son åkte från Vel-
linge till den tidigare hem-
staden för att se IFK och 
TFF spela derby. Redan då 
hade Torbjörn koll på spe-
larna, visste vilka som kom 
från MFF.

– Krister Kristensson 
kom 1979, Bosse Larsson 
året efter. Sedan kom 
Benny Mårtensson till-
baka. Han var min store 

favorit. Så snabb och med 
en fantastisk publikkon-
takt. Han kunde kommen-
tera spelet och prata med 
publiken under matchen. 
Det var en stor skillnad mot 
att titta på fotboll i Malmö, 
närheten till spelarna på 
Vångavallen blev en extra 
krydda.

Vägen hem till Vellinge gick 
över Hammarlöv och Väs-
tra Värlinge. Torbjörn tillta-
lades av de vitkalkade 
husen och naturen på 
Söderslätt.

I Vellinge IF var han mitt-

”Jag vill gärna tro att 
jag är den som har 
förmågan att hålla 
ihop laget, få andra 
att prestera och ta 
ansvar.”

TOrbjörn karlssOn (s)
kommunalråd

Med hjärta för fotboll och politik

– Man kan byta mycket i livet, men man kan inte byta lag.
Fotbollsengagemanget är djup rotat i Torbjörn Karlsson.Allt började 
med fotbolls-VM 1974. Samma år som han själv började i Vellinge IF.

back. Han fick rollen som 
lagkapten och trivdes med 
den. Torbjörn kände inget 
behov av att vara bäst men 
var den som hade lätt för att 
hålla ihop laget och kom-
municera med tränaren. I 
rollen som kommunalråd 
ser han på sig själv på 
samma sätt.

– Andra får gärna bril-
jera, göra mål och andra 
spektakulära saker. Jag vill 
gärna tro att jag är den som 
har förmågan att hålla ihop 
laget, få andra att prestera 
och ta ansvar, förklarar 
han.

Fram tills Torbjörn fyllde 
16 tog fotbollen mycket av 
fritiden. I samma veva som 
han slutade tog det poli-
tiska intresset över och han 
gick med i SSU. Han beskri-
ver hur han i den lugna 
trygga uppväxtmiljön 
tidigt blev varse de skillna-
der som fanns. Torbjörn 
kallar det ogärna klasskill-
nader men hittar inget 
bättre ord.

– Vi hade aldrig råd att 
resa till Medelhavet. Det 
var inget som jag upplevde 
som jobbigt, men jag tyckte 
att det var intressanta frå-

gor, vi diskuterade mycket 
hemma och jag tänkte i 
sådana banor. Många av 
mina vänner bodde på 
Näset och jag reflekterade 
över skillnaderna mellan 
kommundelarna, fortsät-
ter Torbjörn.

Han berättar att valet 1976, 
då han som elvaåring insåg 
att han hade kompisar vars 
föräldrar inte röstade på 
Socialdemokraterna, blev 
ett uppvaknande. Själv 
hade Torbjörn som sjuår-
ing fått följa med i bilen när 
hans pappa skjutsade Olof 

– Jag har gjort mycket i livet och jag är helt inställd på att leva 50 år till och göra väldigt mycket mer, säger Torbjörn Karlsson. Foto: Sara Johari
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Palme, något som i dag 
bara är ett vagt minne.

I tidiga tonåren drömde 
Torbjörn om att bli arki-
tekt. Så småningom över-
gick det till en tanke om en 
framtid på UD. På gymna-
siet valde han samhällsve-
tenskaplig linje och ham-
nade i Malmö. 1986 flyttade 
hela familjen dit och det 
politiska intresset växte än 
mer. Två år senare fick han 
sitt första kommunpoli-
tiska uppdrag. 

– Social jämlikhet, det 
vill säga att skapa så bra 

möjligheter för så många 
som möjligt har varit och är 
fortfarande min politiska 
drivkraft, säger han.

Efter studenten läste Tor-
björn lokal och regional 
planering på förvaltnings-
linjen i Lund. Rekordung 
valdes han in i kommunsty-
relsen och utsågs till ordfö-
rande i miljönämnden. De 
olika förtroendeuppdra-
gen avlöste varandra och 
Torbjörn lärde känna 
många tunga S-politiker.

– Politik är alltid intres-
sant, lärorikt är det defini-
tivt. Ibland roligt, men inte 
alltid. 1997 bestämde jag 
mig, till mångas förvåning, 
för att lämna alla politiska 
uppdrag. Jag var 32 år och 
behövde distans – därmed 
inte sagt att jag kände mig 
färdig med politiken.

Torbjörn behövde göra 
något annat. I unga år hade 
han kommit in i vuxenlivet, 
skaffat bostadsrätt, tagit 
lån och fått företroende-
uppdrag. Till skillnad från 
sina jämnåriga hade han 
aldrig varit utomlands och 
för att bredda sin horisont 
sökte han sig till en svensk 
folkhögskola i Brighton. 
Med ett skratt berättar Tor-
björn om hur skolan erbjöd 
en kurs i internet, som då 
var nytt.

– Det kändes för avance-
rat för mig så det valde jag 
bort. Tillbaka i Sverige 
inriktade jag mig på rese-
branschen och gick en kurs 
på arbetsförmedlingen om 
internetbaserad resehan-
tering. Min praktik där 
ledde till fast anställning 
och jag var med och star-
tade upp ett nytt reseföre-
tag, det var en intressant 
erfarenhet, säger Torbjörn 
och fortsätter:

– Trots att jag till en bör-
jan levde ett strömlinjefor-
mat liv och ägnade mig 
mycket åt politiken har jag 
fått med mig viktiga erfa-
renheter i livet. Jag har 
varit arbetslös, varit med 
och startat företag, stude-
rat, varit anställd med låg 
lön - och skilt mig!

Vid folkomröstningarna om 
EU-medlemskap 1994 och 
euron 2003 arbetade Tor-
björn heltid för ja-sidan. 
2006 fick han jobb som 
politiskt sekreterare och 
under perioder växlade 

han mellan politiska jobb 
och resebranschen. När 
han inte hade anställning 
för partiet återvände Tor-
björn till rollen som fritids-
politiker.

– Jag hade inte tänkt bli 
politiskt aktiv i Trelleborg, 
men jag lockades av upp-
draget att bli ordförande i 
Västra S-föreningen och få 
liv i den. Att bli kommunal-
råd är inget jag funderat på 
tidigare i mitt politiska liv. 
Jag har trivts bra med att 
vara med på ett hörn i den 
politiska miljön och delta i 
de politiska samtalen med 
de människorna som finns 
där, förklarar Torbjörn.

Efter en mycket kort tyst-
nad tillägger han:

– Många skulle nog säga 
att det är en brist. Politiker 
ska synas. Och det har jag 
inget problem med men 
alltså heller inget behov av.

Redan har Torbjörn börjat 
dyka upp på lite oväntade 
ställen. Han tittar in i buti-
ker för att höra vad företa-
garna tycker eller stannar 
till i ösregnet för att se tolv-
åriga tjejer spela fotbolls-
cup i Smyge. För honom 
har jobbet som kommunal-
råd fortfarande nyhetens 
behag. Han inser att han 
fortfarande är okänd för 
många men har målsätt-
ningen att vara tillgänglig. 
I sin ledarstil försöker Tor-
björn vara som Ingvar 
Carlsson, som gärna dele-
gerade och som omgav sig 
med ett starkt lag.

Torbjörns spontana 
tanke inför att fylla 50 år är 
att det är mycket märkligt.

– Att jag är så gammal. 
Det kan ändå förvåna mig. 
Samtidigt inser jag att jag 
gjort mycket i livet och jag 
är helt inställd på att leva 
50 år till och göra väldigt 
mycket mer. Det finns mer 
musik att upptäcka, fler 
udda fotbollsmatcher att 
besöka. Jag känner mig 
mer som 40, fortfarande 
nyfiken och optimistisk 
som då. Jag har, frånsett 
mina ögon, en snäll kropp 
som kommer att hålla 
många år till, säger han.

TEXT
Nilla OlssON

nilla.olsson
@trelleborgsallehanda.se

0410-545 33

Grattis, grattis
och många kramar 
Maximilian på din 18 årsdag 
i dag 2 mars
Farmor och Jan samt kusinerna

UPPVAKTNING

Melker 9 år
Grattis önskar
morfar

All uppvaktning
undanbedes på min födel-
sedag den 10 mars.
Ella Svensson, Trelleborg

GRATTIS

siffran

40
PROcENT. Så mycket ökade vinsten för Trelle-
borgskoncernen från 1988 till 1989, visade kon-
cernens bokslut för 25 år sedan, 1990. Vinsten för 
det gångna året var 2,8 miljarder kronor.

33 år
Henrik Lundqvist
1982 föddes ishockeymålvakten Henrik Lund-
qvist. Han hann med att vinna två SM-guld med Frölunda 
innan han tog klivet till NHL, där han är New York Rangers 
målvaktstjärna. Största meriten kom 2006 då han blev OS-
mästare i Turin med Tre Kronor, medan det blev OS-silver i 
Sotji i fjol. 2012 utsågs han till NHL:s bäste målvakt.

84 år
Michail Gorbatjov
1931 föddes Sovjetunionens siste ledare Michail Gor-
batjov. 1985 valdes han till kommunistpartiets parti-
ledare och arbetade för ett friare och mer demokra-
tiskt styre inom kommunistsystemets ram. Det ledde 
till Sovjetunionens kollaps. Gorbatjov fick Nobels 
fredspris 1990. (TT)

Författaren Yasar Kemal död
En stark, bullrande röst för 
en förtryckt bondebefolk-
ning har tystnat. Den tur-
kiske författaren Yasar 
Kemal blev 92 år.

TurkieT. Han var en av de 
ledande i sitt skrå och en 
ständig kandidat till att få 
Nobelpriset i litteratur.

Yasar Kemal, som hade 
kurdiskt påbrå, föddes i 
Anatolien i södra Turkiet 
och hans verk översattes till 
många språk. Bland de 
mest kända romantitlarna 
återfinns ”Låt tistlarna 
brinna” och ”Gräset som 
aldrig dör”.

På sent 1970-tal var han 
verksam i Sverige efter att 
ha lämnat Turkiet på grund 
av den politiska utveck-
lingen. Han tvingades in 
för domstol flera gånger för 
sin politiska aktivism, och 
han var mycket kritisk till 
den turkiska regimens 
hårda tag mot den kurdiska 
befolkningen.

Sara Gidlund representerar 
den tredje generationen i 

Gidlunds förlag som haft 
med Yasar Kemal att göra.

– Jag förknippar honom 
väldigt starkt med de för-
trycktas röst. Han före-
trädde ju en förtryckt bon-
debefolkning i Anatolien, 
säger hon till TT.

Hon minns en författare 
som gärna berättade sina 
romaner muntligt, oavsett 
om lyssnarna förstod vad 
han sade eller inte.

– Ändå blev alla väldigt 
trollbundna. Han hade en 
hög och mullrande stämma 
och nära till skratt.

De träffades sista gången 
över en lunch i Istanbul för 
ungefär tre år sedan. Yasar 
Kemal var mån om de 

svenska banden.
– Jag har en känsla av att 

han visste hur bra han var. 
Oberoende av parnasser 
och salonger hade han sin 
stora och oerhört breda 
publik i sitt hemland, som 
han mötte i vardagen.

Sara Gidlund minns en 
promenad för ett tiotal år 
sedan:

– Om man gick med 
honom på stan i Istanbul 
till exempel, var det som att 
påven kom. Han var så 
otroligt beundrad av dem 
som han företrädde i sina 
stora romaner.

På sistone vårdades Yasar 
Kemal på sjukhus i Istan-
bul för lunginflammation. 
Hans hälsa försämrades 
snabbt de senaste dagarna, 
enligt AFP.

”Sorgen i våra hjärtan är 
enorm. Både Turkiet och 
mänskligheten har förlorat 
en stor själ” skriver Turki-
ets kulturminister Omer 
Celik i en kommentar på 
Twitter. (TT)

Grim BerGluNd/lars PederseN

Författaren Yasar Kemal har 
avlidit.  Foto: tt 

% fakta

50
Torbjörn  
Karlsson

Fyller: 50 år den 2 mars.
Bor: I Skåre.
Familj: Sambon Ann-mari 
Svensson.
Gör: Kommunalråd.
Håller på: Derby, TFF och 
Vellinge IF.
På nattduksbordet: ”Allt 
för många böcker. Jag gil-
lar verkligen att läsa och 
blir förfärad när jag får 
höra att killar läser mindre 
och mindre. Böckernas 
värld är fantastisk, men 
det är bara att erkänna att 
jag själv läser mindre och 
använder internet mer. Jag 
är litterär allätare och flitig 
biblioteksbesökare. Jag 
kan verkligen känna en 
tomhet när jag är klar med 
en fantastisk bok.”
Firar födelsedagen: Äter 
en god middag med 
sambon kvällen innan. 
Födelsedagen präglas 
av möten i tjänsten under 
dagen.
Kuriosa: Har ett nördigt 
drag och är oerhört kun-
nig vad gäller skånsk fot-
bollshistoria ner på väldigt 
låg nivå. Ska i framtiden 
skapa en sajt om detta.


