
NAMN Redaktör: Håkan Bjärsdal 031-62 41 40 • Telefontid: vardagar kl 10-11
E-post: namn@gp.se  Adress: Namn, GP, 405 02 Göteborg.

SÖNDAG 23 NOVEMBER 201436 SÖNDAG 23 NOVEMBER 2014 37

– I går kom sju lastpallar med 
böcker som vi fick lägga ut på tre 
olika ställen i källaren för att huset 
inte skulle sätta sig, berättar Anna 
Cederberg Gerdrup när vi träffas på 
ett kafé i centrala Göteborg. 

Hon beställer en chai latte och tar 
fram ett färskt exemplar av sin nya 
bok ”Från donsökaka till maklobe 
i Bergsjön”. Anna tycker att det 
känns overkligt att bläddra i den 
nu efter nästan ett års arbete.

– Jag är glad och lite tagen.

Anna växte upp i ett tolerant hem 
dit alla var välkomna. Hon gillade 
skolan och allra mest att skriva 
uppsats. Ändå valde hon ekono-
misk linje på gymnasiet; dels för att 
hon var osäker på vad hon ville bli, 
dels för att hon tänkte att det var 
en bra allmänbildning. Hon upp-
täckte snart att marknadsföring var 
hennes grej, inte redovisning. Efter 
studenten provade Anna sig fram 
via arbete och studier innan hon 
1986 tog sin examen på IHM. Sedan 

läste hon Media och kommunika-
tionsvetenskap på universitetet.

Hon flyttade till Stockholm för 
att jobba ett par år, men saknade 
Göteborg och havet så mycket att 
hon återvände utan att ha ett ar-
bete. Hon anmälde sig till hem-
tjänsten, men hann aldrig börja 
eftersom hon fick jobb på ett flyg-
fraktbolag. Där trivdes hon så bra 
att hon stannade fram till 2004. I 
samband med omorganisering på 
jobbet och föräldraledighet fick 

Anna chansen att göra något helt 
annat: Hon gick en skrivarkurs på 
universitetet.

– Det var fruktansvärt roligt! Vår 
sista uppgift var att skriva början 
på en bok som snabbt skulle fånga 
läsaren. Ämnet var valfritt, men det 
var inget problem för mig som har 
livlig fantasi. 

ANNA HADE TIDIGARE studerat re-
ligionsvetenskap och fick nu idén 
att skriva om en depraverad präst, 
som inte var den alla trodde. Hon 
lyckades så bra att såväl kurskamra-
ter som lärare tyckte att hon skulle 
fortsätta skriva. Det gav henne mod 
att byta yrkesbana och hon bildade 
ett bolag ihop med sin man, där han 
skulle ägna sig åt ekonomi, medan 
hon höll på med kommunikation 
och information.

Men när Anna skulle skriva bo-
ken, upptäckte hon att hon inte 
kunde så mycket om kyrkans värld. 
För att slippa ägna tid åt research 
förlade hon i stället handlingen till 
en miljö som hon var väl förtrogen 
med: näringslivet. 2009 kom så 
”Martyren”, en roman som utspelar 
sig i riskkapitalmiljö och handlar 
om en företagare som har allt, men 
som ändå tar sitt liv. En ung jurist, 

Bild: FRIDA WINTER

MATRESA. En resa med spårvägen som ger smak för mat från alla världens hörn. För författaren och flitiga spårvagnsresenären Anna Cederberg Gerdrup låg iden                 nära till hands.

Raka spåret till  
världens mat
Ta spårvagnen och upptäck världens mat! Uppmaningen kommer 
från Anna Cederberg Gerdrup som med sin nya bok vill låta fler 
ta del av den positiva mångfalden i Göteborg. 

som ska ta reda på vad som hänt, 
upptäcker att saker och ting kanske 
inte är vad de ser ut att vara. 

– Boken ställer frågan ”Vem är 
fri? Den som tillhör etablissemang-
et eller den som står utanför?”. 

EFTER DEBUTBOKEN KÄNDE Anna 
att hon ville fortsätta skriva, fast 
kanske inte så långt. Därför be-
stämde hon sig för att frilansa som 
journalist och samtidigt erbjuda 
olika företag sina tjänster; exem-
pelvis att lära dem kommunicera 
mera effektivt och göra broschyrer 
eller hemsidor.

– På så vis kunde jag knyta ihop 
min gamla värld med min nya, sä-
ger hon.

Idén till hennes senaste bok föd-
des i samband med att utställning-
en Romer visades på Stadsmuseet. 
Tillsammans med fotografen Maja 
Kristin Nylander, började Anna 
spåna om hur romer och icke-ro-
mer skulle kunna mötas. 

Via maten kanske? 
– Nu blev det inget av med det, 

men jag kunde inte släppa tanken 
på att använda maten som en kul-
turbrygga. Och eftersom jag åker 
mycket spårvagn kom jag att tän-
ka på Janne Josefssons reportage 

”På rätt sida älven”. Jag fick idén 
att göra en liknande resa, fast med 
positiva förtecken, säger hon och 
tillägger att den mediala bilden 
av det mångkulturella Göteborg 
ju var väldigt negativ just då med 
”Muteborg” och bilbränder. 

Maja Kristin Nylander gillade 
Annas idé och tillsammans bad de 
formgivaren Karin Enberg hjälpa 
dem med utformningen av den pla-
nerade boken.

MATRESAN STARTAR PÅ Donsö, ef-
tersom Anna tillbringar sina som-
rar där. Läsaren får träffa Lanny 

från Sumatra som lagar indonesisk 
mat och Lise-Lotte som bakar don-
sökaka. Från Saltholmen fortsätter 
färden med elvans spårvagn. Totalt 
14 stopp görs, där göteborgare med 
olika kulturell bakgrund delar med 
sig av sina liv och mattraditioner. 
Vid ändhållplatsen Komettorget 
smakar Anna på den arabiska rätt-
en maklobe.

– Den hade jag lagat själv innan, 
säger Anna och förklarar att ma-
klobe betyder upp och nedvänd 
gryta och innehåller tomater, au-
bergine, sju sorters kryddor med 
mera staplat på vartannat. Överst 
är det alltid ris. Maklobe äts ofta ef-
ter fredagsbönen då många samlas, 
tillägger hon.

I anslutning till varje kapitel 
finns recept, men boken är ingen 
traditionell kokbok utan en sam-
ling porträtt på privatpersoner och 
näringsidkare längs elvans linje. 
Mötena med dem har berört Anna 
starkt och hon hoppas att boken 
ska inspirera till nya mötesplatser 
i vår mångkulturella stad.

– Världens mat finns bara några 
hållplatser bort, säger hon.
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Anna Cederberg  
Gerdrup
Aktuell: Med boken ”Från donsö-
kaka till maklobe i Bergsjön”
Ålder: 51
Yrke: Journalist och författare
Bor: Änggården
Familj: Man, en dotter och tre 
bonusbarn. Två hundar
Intressen: Matlagning, hundpro-
menader i skogen och tennis
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1956
föddes det australiska simmar-
fenomenet Shane Gould. Hon 
gjorde succé vid München-OS 
1972, då hon som första kvin-
na tog tre OS-guld med världs-
rekord i finalerna. Under en 
period höll hon världsrekorden 
på alla frisimsdistanser, från 
100 meter till 1 500 meter.

1964
Den omdisku-
terade filmen 
”Käre John” 
hade premiär 
för 50 år sedan 
i Stockholm. 

Filmen, regisserad av Lars-
Magnus Lindgren, innehöll 
några scener av för den tiden 
ganska vågat och naket slag. I 
huvudrollerna sågs Jarl Kulle 
och Christina Schollin.

1974
För 40 år se-
dan bildade 
italienaren 
Aldo Moro 
regering för 
fjärde och 
näst sista 
gången. Han 
var en av 
efterkrigstidens viktigaste ita-
lienska politiker. 1978 togs han 
som gisslan av terrororgani-
sationen Röda brigaderna och 
mördades sedan regering och 
parti vägrat gå med på kidnap-
parnas krav.

1999
För 15 år se-
dan vädjade 
USA:s presi-
dent Bill Clin-
ton till serber 
och albaner 
om försoning i 
Kosovo. Det skedde när presi-
denten och hans hustru Hillary 
samt dottern Chelsea besökte 
oroshärden på Balkan.

Bemärkelsedagen
I dag kan man enligt gammal 
tradition spå vintervädret. 
Klemensdagen ansågs förr som 
den första verkliga vinterdagen 
och ”Om Klemens är mild, så 
blir vintern mild”, sades det.

NAMNSDAGEN
I dag har Klemens namnsdag. 
Klemens kommer från latinet 
och ett ord som tolkats ”den 
milde”. Namnet var vanligt här 
under medeltiden. Cirka 500 
heter Klemens, endast 149 
har det som tilltalsnamn eller 
första förnamn, enligt aktuell 
statistik.

SKYMNINGSTID

Det började på en  
ljugarbänk på Råö
Numera är den bara ett minne – ljugarbänken på Råö. Den skapades 
(snickrades ihop) av byggadministratören Mats Länsberg och författa-
ren Jose på Råö – en och samma person. Bänken är borta och Josef själv 
gick bort den 30 september, 88 år gammal. 

Som byggadministratör signerade Mats en framgångsrik kar-
riär. Mats bror Olle var etablerad – och berömd – författare när 
Mats debuterade. Olle hämtade, bland annat, stoff till roma-
nen ”Käre John” efter att ha tjänstgjort som portier på Stads-
hotellet i Kungsbacka. Som författare började Mats sin bana 
som kåsör i ortstidningen Norra Halland 
där också iden föddes att ge ut en bok. Det 
blev fem.

När det kom på tal att skapa en pseo-
denym värkte denna fram under samtal 
i Mats stuga på Råö. Han kallade sin villa 
helt enkelt för stuga.

”Det är bara Onkel Tom och jag som bor 
i stugor” förklarade Mats. 

Till en början skrev Mats mest om sina 
pratstunder med fiskare på ljugarbänken 
på Råö, där sanningen ömt bäddades ner i gyllene drömmar.

Ett mer passande namn än Mats Länsberg i fråga om förfat-
tarnamn måste till. Mats hade ett andranamn – Josef – varför 
jag föreslog pseudonymen ”Josef på Råö”.

Så fick det bli och Mats förklarade ”Du är Josefs på Råö and-
lige fader”. Josefs på Råö första bok betitlades ”Tillfälligheter” 
och bestod till merparten av kåserier vilka tidigare varit publi-
cerade i Norra Halland. Året var 1972. Sedan följde ”En grön 
bok” (en bok av klorofyll) 1974 ”Lyckobåten” 1977, ”Greven av 
Fjäre Hals” 1983 samt ”Kråkhöst” 1991. Under en tioårsperiod 
medverkade Josef i Kungsbacka Tidning som kåsör under sin 
psedonym. 

FÖRSTA GÅNGEN JAG träffade Mats Länsberg var på ett kalas 
på Gästgivargården i jämtländska byn Gällö dit Amor hade 
skickat Mats i ungdomsåren. Vi kanske bytte några ord men 
jag lade inte speciellt märke till den man som skulle bli en av 
mina bästa vänner nära fyrtio år senare.

Nu har Josef lämnat jordelivet och enligt honom själv, är 
destinationen, på väg till Sankte Per, ”ett uppehåll och avlyss-
nande det kryptocrida bruset från monsunen i Galapagosga-
laxebs stjärnehav på ett avstånd där det inte räcker med alla de 
nollor som finns här på jorden”.

Vi är många som saknar Mats, Vi som har hans böcker kan 
trösta oss med att läsa dem då och då. Sista gången Josef sam-
lade släkt och vänner till fest var i samband med hans åttioårs-
dag 2006 vilken firades på Sveriges äldsta golfklubb i Hovås.

Som sällskapsmänniska var han en pärla, som föreläsare 
eftertraktad inte bara i närområdet och som medmänniska en 
förebild av bästa märke.

Vännen och Josefs på Råö andlige pappa
Kurt Chico Johansson

Skymningstid är GP:s vinjett för tankar kring livets slut och minnet 
av dem som gått bort.

Teknologi och lärande i fokus
Hans Rystedt har befordrades till profes-
sor i pedagogik vid institutionen för peda-
gogik, kommunikation och lärande, IPKL, 
vid Göteborgs universitet. Han forskar 
om sambandet mellan ny teknologi och 
lärande.

Teknikutvecklingen allt snabbare vilket 
gör det möjligt att förbättra metoder för 
exempelvis diagnostik och behandling av 
sjukdomar. Men det innebär också att tek-
niska lösningar tas i bruk innan det finns formell utbildning för hur 
de ska användas. För att kunna dra maximal nytta av avancerade 
teknologier behöver vill Hans Rystedt därför utveckla nya former 
för lärande, något som han arbetat med under de senaste åren till-
sammans med pedagoger, radiologer, radiofysiker och tandläkare.

Belönad för hyllat samspel
Gitarristen Peter Almqvist har fått Jazz i 
Lerum-stipendiet 2014 på 10 000 kronor. 
Motiveringen löd: Genom sitt stora musika-
liska kunnande och sitt lyhörda samspel med 
såväl den svenska som den internationella 
musikeliten har Peter Almqvist utvecklat 
jazzmusiken i olika sättningar från duo till 
storband. 

Stipendiet överlämnades av 2013 års sti-
pendiat jazzmusikern Nils Landgren och Jazz 
i Lerums ordförande Qlaez Wennberg.


