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1905 
lider ryssarna nederlag mot 
japanerna vid det största slaget 
i ryskjapanska kriget, slaget 
vid staden Mukden. Båda sidor 
lider stora förluster. Japanerna 
förlorar 50 000 man medan 
ryssarna förlorar 92 000.

1920 
bildar Hjalmar 
Branting den 
första helt 
socialdemo-
kratiska re-
geringen.

1924
blir Alexandra Kol-
lontaj sovjetiskt 
sändebud i Norge. 
Hon är en adels-
kvinna som har 
brutit med sitt för-
flutna och deltagit 
i bolsjevikrevolutionen 1917. 
Hon hävdar kvinnans rätt till 
sexuell frigörelse och kritiserar 
det borgerliga familjelivet.

1940 
avlider författa-
ren Agnes von 
Krusenstjerna, 
känd för sina 
sexuellt frisprå-
kiga romaner 
vilka utspelar sig bland svensk 
överklass, främst i adelskretsar.

1969 
döms James 
Earl Ray i Mem-
phis, Tennes-
see, till 99 års 
straffarbete för 
mordet på den 
svarte medbor-
garrättskämpen 
Martin Luther King Jr.

1976 
publiceras en arg insändare i 
Expressen av Astrid Lindgren 
under rubriken Pomperipossa 
i Monismanien. Den handlar 
om de enligt henne alltför höga 
skatterna. 

1982 
föreslår regeringen att karens-
dagar införs i sjukförsäkringen. 
Den här gången förblev det 
bara ett förslag.

Dagens namn
Edla är ett germanskt namn 
som betyder den ädla. Det 
påstås att vår egen Olof Sköt-
konung hade en drottning med 
detta namn. Antalet namnbära-
re är omkring 2 000, runt 1 000 
har Edla som tilltalsnamn.
Ada är av hebreiskt ursprung 
och betyder prydnad. I Bibeln 
finner vi namnet på Esaus hus-
tru. Namnet var som populärast 
vid början av förra seklet men 
börjar åter öka något i popu-
laritet, i varje fall som andra-
namn. Antalet namnbärare är 
drygt 1 100, drygt 700 har det 
som tilltalsnamn.

Bosse har hittat gemenskap
Gemenskapen i Johanneskyr-
kan har gett Bosse Carlsson 
ett nytt liv. Han har fått en 
gubbgård att vara på och blivit 
reseledare.  
–Jag har tagit på mig den upp-
giften nu, att hjälpa andra som 
lider, säger han. 

Bosse Carlsson är just hemkommen 
från Schladming, där han tittat på 
förberedelserna inför VM och fått 
en nytändning för den alpina spor-
ten.

– Jag älskar skidåkning och har 
varit i Alperna fyra gånger tidiga-
re, men jag kommer inte ihåg ett 
smack från de resorna, säger han. 

Den här skidresan var annor-
lunda och att den blev av kan han 
tacka sina goda vänner för. När han 
skulle fylla 60,skrev han på Face-
book ”Hjälp mig att förverkliga 
min dröm att se Alperna nykter! Jag 
bor i en etta och har bara en vas, så 
glöm det där med blommor.”

Det kom in en hel del pengar och 
resten fanns i kastrullen som ställ-
des ut i Johanneskyrkan, där Bosse 
firades med tårta och sång. 

– Tänk dig 50 personer som står 
och sjunger bara för mig, säger Bos-
se med tårar i ögonen och jämför 
med 50-årsdagen, som försvann i 
ett rus. Jag trodde aldrig att jag 
skulle få uppleva min 60-årsdag. 
Jag var övertygad om att jag skulle 
dö med en pump i armen eller bli 
mördad.

Ändå BörJAdE livEt så bra. Bosse 
växte upp med mor och far i en 
trygg miljö. Men när han var tolv 
år rasade allt. 

– Ljuset slocknade i både mitt och 
pappas liv när mamma dog och det 
blev alldeles mörkt, berättar han. 

Pappan träffade en ny kvinna 
som Bosse inte gillade och familjen 
utökades. Känslan av utanförskap 
växte sig allt starkare hos Bosse. 
Redan i sjuan började han använda 
droger och snart tog de över hans 
liv. 

Periodvis arbetade han visserli-
gen och ett tag provade han också 
på Svensson-livet med familj, hund 
och stor lägenhet. Men han fort-

satte missbruka och hans sambo 
ställde ett ultimatum. 

Då valde Bosse drogerna framför 
familjen och sambon lämnade ho-
nom. Han tvingades flytta till en 
mindre lägenhet, men blev vräkt 
därifrån när han tog hem hela tor-
get.

Sedan följde 25 års hemlöshet då 
Bosse bodde på soffan hos kompi-
sar eller i källarskrubbar. 

Han har många hemska minnen 
från den tiden. En gång när han 
var ute och letade husrum, såg han 

utifrån hur folk pyntade sina hem 
inför julen. Själv gick han ner och 
la sig i en källare. Där blev han at-
tackerad av en vakt som sa ”lever 
du än din fan” innan han släppte 
hunden på honom. 

Fastän Bosse var helt avstängd på 
grund av droger, så har det minnet 
etsat sig fast hos honom.

2005 kom vÄndpunktEn. Då hade 
Bosse missbrukat i 38 år och varit 
hemlös i 25. En kompis som bodde 
på samma drogfria boende, överta-
lade honom att hänga med till ett 
tolvstegsmöte i Johanneskyrkan.

– Jag trodde alla satt och drev 
med mig när de berättade om hur 
bra deras liv hade blivit. Nu har jag 
ju själv fått det livet, utbrister han. 
Något gjorde att jag gick tillbaka 
till kyrkan. I tolvstegsprogrammet 
blev jag bemött på ett nytt sätt, med 
grundidén att vi älskar dig tills du 
lär dig att älska dig själv. 

Efter att ha varit drogfri i två år 
kände Bosse att han aktivt ville 
hjälpa andra genom att utbilda sig 

till alkohol- och drogterapeut. Han 
antogs till utbildningen, men blev 
helt förtvivlad när han insåg att 
han inte skulle ha råd att gå den.

– Jag bara la mig i trappen härute. 
Det var tur att bolaget inte var öp-
pet, för då kanske jag hade gått dit. 

Bosse räddades av en person i 
kyrkan, som fick honom på andra 
tankar. En gammal övervakare 
hjälpte honom att finansiera ut-
bildningen. I terapin fick han lära 
känna sig själv och komma åt sitt 
innersta, som han så länge stängt 
av med hjälp av droger.

– Jag har missat min egen utveck-
ling. Det finns saker som jag inte 
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Ett nytt liv. Bosse Carlsson lyckades lämna drogerna efter att ha kommit med i gemenskapen i Johanneskyrkan.

Johanneskyrkan och 
tolvstegsprogrammen
*	Johanneskyrkan, som har öppet 
365 dagar om året, tillhör Göteborgs 
Kyrkliga Stadsmission. 
*	Här finns bland annat kaféverk-
samhet och ett stort antal själv-
hjälpsgrupper, som använder sig av 
så kallade tolvstegsprogram mot 
beroenden och tvångsmässiga be-
teenden. 

”Jag trodde alla satt 
och drev med mig 
när de berättade 
om hur bra deras liv 
hade blivit”

”Jag var övertygad 
om att jag skulle 
dö med en pump i 
armen eller bli mör-
dad”
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Bosse Carlsson
Aktuell: Ordnar en skidresa för 
sjunde året i rad. Den 10 mars bär 
det av mot Trysil
ålder: 60 år
Bor: Vidkärr
Familj: Barn och barnbarn
intressen: Skidåkning och badmin-
ton. Att hjälpa andra. Teater. Spelade 
Boffa i pjäsen Happyland under 
hösten och har nu gått med i Unga 
Folkteatern


