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Årets Stena-stipendiater
2013 års stipendier från 
Sten A Olssons Stiftelse 
för Forskning och Kultur 
går till följande personer: 
Författaren Johannes 
Anyuru, dansgruppen Art 
of Spectra, Ulriqa Fern-
qvist och Peter Svenzon, 
konstnärsparet Nathalie 
Djurberg och Hans Berg, 
sångerskan Evelyn Jons, 
konstnären Patrick Nilsson 
och musikern Mariam Wal-
lentin. Stipendiaterna får, 
som vardera eller som duo, 
ett stipendium på 150 000 
kronor.

I motiveringarna heter 
det bland annat: För ett 
författarskap som är för-
ankrat i verkligheten och där människan alltid 
är central (Johannes Anyuru). För sitt konst-
närligt övertygande och framåtriktade skapan-

de (Art of Spectra ). För 
ett konstnärskap i stän-
dig utveckling (Nathalie 
Djurberg och Hans 
Berg). För sitt breda, 
mångsidiga och passio-
nerat nyfikna skapande 
(Evelyn Jons). För sin 
undersökande gestalt-
ning av människans 
dubbelhet och i detta 
relationen till begrepp 
som ond och god, natur 
och kultur (Patrick Nils-
son). För sin orädda, 
risktagande och nyska-
pande konst (Mariam 
Wallentin).  

Sten A Olssons Stif-
telse för Forskning 

och Kultur grundades år 1996 i samband med 
skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Ge-
nom stiftelsen lämnar familjen stöd till forsk-
ning och kulturverksamhet främst i Göteborg 
och västra Sverige. Stiftelsen har till ändamål 
att främja vetenskaplig 
forskning och utveckling, 
samt alla konst- och kul-
turarter, humaniora och 
kristna samfund.

På Göteborgs konstmu-
seum visas under perioden 
5 dec 2013–12 jan 2014 en 
omfattande presentation av 
Patrick Nilsson och Natha-
lie Djurberg & Hans Berg. 
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Vardag och fest i krisens spår
Som volontär på en grekisk 
ekogård kom Amanda Simon-
son byborna nära. Hon upp-
levde både vardag och fest i 
krisens spår och fick vänner 
för livet.

Amanda Simonson bjuder på äp
pelpaj och grekiskt kaffe, medan 
hon berättar om sina erfarenhe
ter av tre veckors volontärarbete 
i Grekland. Vistelsen var avslut
ningen på en vanlig tågluff ihop 
med kompisen Jonna. Tjejerna 
ville komma närmare männi
skorna i ett land än man gör som 
turist och gick därför med i World 
Wide Opportunities on Organic 
farms (WWOOF); en organisation 
som förmedlar kontakter mellan 
volontärer och ekologiska gårdar. 
Den som whoofar hjälper till med 
de dagliga sysslorna på en gård i 
utbyte mot mat och husrum. 

På WWOOF:s hemsida kunde 
Amanda och Jonna läsa om olika 
ekologiska gårdar, var de låg, vad de 
odlade och när de sökte volontärer. 
Tjejerna mejlade cirka 60 bönder i 
Grekland och fick positivt svar från 
tio. De fastnade för en gård med 
400 olivträd som dessutom hade 
en vinodling.

– Vi fick bra vibbar på mejlen och 
ett seriöst svar med reklambilder 
på gården, säger Amanda.

ATT VALET FÖLL just på Grekland 
berodde på att ingen av dem varit 
där tidigare och att de räknade med 
att vädret skulle vara fint också i 
november.

– Men vi tänkte inte på att det var 
kris i Grekland. 

Det blev de emellertid varse när 
de kom till Sofia. Tågen till Grek
land var avstängda och tjejerna 
kunde inte använda sina interrail
kort, utan fick ta buss till Thessalo
niki. Där blev de hämtade av en vän 
till olivbonden, som körde dem till 
gården nära byn Rapsani. 

– Vi kom fram sent på kvällen och 
blev lite chockade för det var helt 
kolsvart. 

Nu förstod Amanda plötsligt var
för pannlampa stod med på utrust
ningslistan. Här fanns varken el el
ler varmvatten och maten lagades i 
ett utomhuskök som saknade tak. 
Gården hade länge varit en ödegård 
och åter tagits i bruk för cirka tio 
år sedan.

Fem andra volontärer bodde där 
samtidigt med Amanda och Jonna, 
däribland ett franskt par i 30års
åldern. 

– Hon var advokat och han snick
are. De reste runt i en ombyggd 
lastbil, fullt inredd med kök och 
plats för cyklar och en motorcykel. 
Lastbilen gick på frityrolja som de 
fick gratis från restaurangerna, be
rättar Amanda. 

Två sorters oliver odlades eko
logiskt på gården och skördades 
för hand. De som skulle bli olja, 
slogs ned ur träden med hjälp av 
krattor, medan de ätbara måste 
plockas.

– Det var jättekul först! Vi pra
tade, sjöng och skojade samtidigt 
som vi klättrade upp i träden för 

att plocka oliverna. Vi kom så himla 
bra överens och blev proffs efter en 
vecka.

Volontärerna hade inget fast ar
betsschema, utan anpassade sig 
efter ljuset och vädret. Om det reg
nade gick de ofta till byns kafé som 
hade wifi.

– De var väldigt trevliga där och 
ville alltid ge oss gratis mat som de 
fått över. Sånt händer aldrig i Sve
rige, säger Amanda som fascineras 
över givmildheten i det krisdrab
bade landet.

PÅ KVÄLLARNA LAGADE volontä
rerna mat tillsammans på gården 
och tände en brasa för att hålla vär
men. Ett par gånger åkte de över 
till granngården på middag. De 
som bodde där hade flyttat hem 
till sina föräldrar sedan de blivit 
arbetslösa. Nästan allt i matväg 
hade producerats på gården, in
klusive vinet och den starka ou
zoliknande drycken tsipouro. En 
kväll bjöd sonen på ett vildsvin 
som han hade skjutit. 

– Sen satte de på radion och ville 
att vi skulle dansa. De kastade ser
vetter och tallrikar bara för att få 
säga Opa (hoppsan), säger Amanda 
om bybornas festande.

De gillade att diskutera och ville 
gärna höra vad volontärerna tyckte 
om krisen. Själva var de arga på EU 
och den grekiska regeringen och 

varnade för inbördeskrig. Amanda 
försökte hänga med i diskussionen 
så gott hon kunde och nu vill hon 
lära sig mer om den politiska situa
tionen i landet.

Just detta att bli välkomnad in 
i ett grekiskt hem och få ta del av 
vardagen var det bästa med utby
tet, tycker Amanda. Däremot är 
hon lite besviken när det gäller 
själva arbetet på gården, efter
som hon trodde att hon skulle få 
lära sig mera om den ekologiska 
delen av jordbruket. Men en aha
upplevelse fick hon med sig hem, 
nämligen hur den ekologiska 
olivoljan smakar och doftar. Helt 
underbart!

AMANDA INSER ATT varje gård är 
unik, men sammantaget är wwoo
fing är ett perfekt sätt att resa på, 
billigt och socialt givande.

– Vem som helst kan göra det. 
Den första volontären på gården i 

Rapsani var en 60årig holländare, 
säger Amanda. 

Nästa gång vill hon wwoofa i 
Chile, eftersom hon gillar chi
lensk folkmusik.  Hennes stora 
intresse är just musik, med ton
vikt på indie pop/rock. Amanda 
ägnar mycket tid åt att spela och 
komponera.

– Jag tror att Singer&songwriter
linjen på folkis skulle passa mig, 
för jag vill hitta folk som spelar 
samma sorts musik som jag, säger 
hon.

Men dessförinnan planerar hon 
att flytta tillbaka till Stockholm. 
Hon är sugen på att plugga igen 
och då allra helst socialantropologi 
för att lära sig mer om människor i 
andra delar av världen.  
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avlider Wolf-
gang Ama-
deus Mozart 
helt utblottad 
vid en ålder 
av 35 år.

1839
föddes George Armstrong Cus-
ter, en amerikansk kavalleriof-
ficer. Han stupade med hela sin 
styrka på 267 man i slaget vid 
Little Bighorn 1876.

1868 
startar den första cykelskolan i 
USA. Den annonserar ut kurser 
för velociped-ridning.

1934 
utkommer 
Alva och Gun-
nar Myrdals 
bok Kris i be-
folkningsfrå-
gan. I boken 
slår de två 
författarna 
larm om landets framtid. I fall 
utvecklingen fortsätter som 
hittills hotar en befolknings-
minskning. 

1946 
beslutar FN att organisationens 
permanenta säte skall vara i 
New York.

1976 
talar Olof 
Palme vid det 
spanska so-
cialistpartiets 
första kon-
gress sedan 
1931. Palmes 
framträdande 
på kongres-
sen har möjliggjorts genom att 
Spaniens diktator sedan 1939, 
general Franco drygt ett år tidi-
gare har avlidit.

1986 
har Lasse 
Hallströms 
film Alla vi 
barn i Buller-
byn premiär. 
Filmen är ba-
serad på Ast-
rid Lindgrens 

bok med samma namn.

Kanske är det 
personen du 
lever med 
i dag, kanske 
din ungdoms-
kärlek? Eller 
grabben i 
bloggen bred-
vid.
Du bestämmer. 
Skriv max 
1500 tecken 
om ditt livs 
kärlek. Mejla 
med en jpg-
bild till 
namn@gp.se
Vi väljer ut 
och publicerar 
ett urval.

Mitt livs 
kärlek

♥

Regler för 
minnesord
Vi vill veta 
den avlidnes 
ålder, hemort 
och närmast 
anhöriga samt 
skribentens 
kontakt-
uppgifter.
Texten bör 
vara högst 
2 500 tecken 
inklusive mel-
lanslag. Vi 
förbehåller 
oss rätten att 
korta och redi-
gera den.



DAGENS NAMN
Sven är ett fornnordiskt namn 
som återfinns på runstenar i 
formen Suain som troligen be-
tyder yngling. Namnet har se-
dan dess alltid varit vanligt hos 
oss, tänk bara på alla Svenssons 
i vårt land. Trots populariteten 
kom namnet inte i almanackan 
förrän 1901. Sven är fortfa-
rande ett vanligt förnamn men 
bland de yngsta ganska ovan-
ligt som tilltalsnamn. Antalet 
namnbärare är runt 134 500, 
av dessa har omkring 67 600 
det som tilltalsnamn. 

Amanda Simonson
Ålder: 21
Bor: För tillfället hemma hos föräld-
rarna i Örgryte
Familj: Mamma, pappa, syster och 
hund
Gör: Jobbar på SF bio
Intressen: Musik. Sjunger och spelar 
gitarr. Gillar att resa.
Läs mer på: www.wwoof.net
Aktuell: I dag är det internationella 
dagen för frivilligas arbete för eko-
nomisk och social utveckling

Bild: PRIVAT 

ANNORLUNDA JOBB. Amanda Simonson avslutade sin tågluff med volontärsarbete             på en olivgård i Grekland.
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... om Stenastipendiaterna på 
Kultur&nöje, sidan 58, del 3.

läs mer...

Recept på
willys.se och i 
Willys+appen.

Priserna gäller Willys+kunder t.o.m. sön 8/12 2013  
på Willys och Willys Hemma-butikerna.

Vår affärsidé: Sveriges billigaste matkasse

På Willys kan du vara säker på att du alltid sparar pengar. Det är vår affärsidé. Är du ansluten till Willys+ får du varje 
vecka smarta förslag där du går plus ännu mer. Unna dig att bjuda hem lite fler i helgen. Anslut dig på willys.se/anslut  

Spara upp 
till 37:00 kr!

Välj en eller flera.

Unna dig att spara lite extra i helgen.

11900
Spara 30:00 pEr KG

Per kg

För dig 
med Willys+

BIFF mEd Kappa
NATURKÖTT • Brasilien • Ca 800g • I bit
Jämförpris 119:00 kr/kg • Max 3 förp/hushåll
Erbjudandet gäller vid 1 köptillfälle

pOTaTIS-, rOTFrUKTSGraTÄNG
PEKA • 800g • Jämförpris 24:88 kr/kg
Max 3 köp/hushåll

ÅNGadE GrÖNSaKEr
FINDUS • 300g • Djupfrysta • Jämförpris 
43:00 kr/kg • Max 4 köp/hushåll

1290
Spara 3:00

Per förp

För dig 
med Willys+

1990
Spara 4:00

Per förp

För dig 
med Willys+


