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11 SEPTEMBER
I dag har Dagny och Helny 
namnsdag. Dagny är fornnordiskt 
och bildat av orden dag och ny. 
Namnet kom hit på 1860-talet. 
Cirka 5 000 heter Dagny, omkring 
2 100 kallas så. Helny är en av 
många smeknamnsformer med 
ursprung i grekiskans Helena. 
Helny tog vägen över England 
och kom hit i början av 1800- 
talet. Det var populärt runt förra 
sekelskiftet. Omkring 500 bär 
namnet, cirka 150 har det som 
tilltalsnamn.

DET HÄNDE DÅ
* För 15 år sedan, 2002, högtid-
lighölls ettårsminnet av terror-
dåden i New York och Washing-
ton över hela världen. I USA hölls 
en tyst minut för de tusentals 
dödade. I Sverige deltog kunga-
paret, statsminister Göran Pers-
son och flera av partiledarna 
i en minnesgudstjänst i engelska 
kyrkan i Stockholm. I Paris lystes 
natten upp av två 400 meter 
höga ljuspelare, i Australien lät 
brandkårerna sina sirener ljuda 
i en minut, och i Milano spelade 
kända modeskapare fotboll med 
kända racerförare och donerade 
intäkterna till italiensk-amerikan-
ska offer för terrordåden, bland 
mycket annat. I Liberia hade 
dessutom president Charles 
Taylor låtit utropa 11 september 
till allmän helgdag för att ut-
trycka medkänsla.

* För 30 år sedan, 1987, skrev 
Stefan Edberg och Anders Järryd 
historia som de första svenskarna 
att vinna US Open. De tog då hem 
dubbelfinalen mot det amerikan-
ska paret Robert Seguso och Ken 
Flach – en av de mest spännande 
finalerna någonsin på Flushing 
Meadows i New York, sades det.
* För 35 år sedan, 1982, med-
delade den så kallade Språkgrup-
pen att nästa århundrade bör 
benämnas ”tjugohundratalet” och 
inte ”tvåtusentalet”. Motivering-
en gick ut på att vi sedan länge 
har använt hundratalbeteckning 
för att ange sekel.

HÖRT OCH HÄNT
* För 50 år sedan, 1967, påbörja-
de Ingmar Bergman inspelningen 
av sin dittills dyraste film, Skam-
men, med en budget på 2,8 mil-
joner kronor, runt 24,5 miljoner 
i dagens penningvärde. Filmen 
räknas som ett av Bergmans få 
mer politiska verk. Liv Ullman 
och Max von Sydow spelade ett 
konstnärspar i en nära förestå-
ende framtid, som lever på en ö 
i havsbandet och förgäves försöker 
undkomma det annalkande kriget.

Vid den 11:e nationella konferen-
sen om suicidprevention, som äger 
rum i Göteborg 12–13 september 
deltar Joanna Björkqvist som vo-
lontär med ansvar för bokhörnan. 

– Allt ifrån barnböcker till kurs-
litteratur om suicid kommer att 
finnas där. Jag hoppas kunna re-
kommendera rätt bok till rätt per-
son. Men det handlar inte bara om 

att sälja böcker. Att prata om suicid 
är viktigt, så jag hoppas framförallt 

på många goda och djupa samtal, 
säger hon. 

JOANNA ÄR VÄL förberedd. Som 
författare till två reportageböcker 
om självmord, har hon fördjupat 
sig i den litteratur som finns i äm-
net. Men faktum är att hennes stora 
engagemang i just suicidfrågor be-
ror på en tillfällighet. Efter att ha 

utbildat sig till journalist, arbetade 
hon växelvis som nyhetsreporter 
och lärare i många år. 2010 gav hon 
ut en roman på eget förlag och 2012 
en handbok om bokutgivning ihop 
med en författarkollega. Lusten att 
jobba som journalist kom visser-
ligen tillbaka, men Joanna kände 
att nyhetsrapporteringen var hon 
färdig med.

– Det enda jag visste att jag ville 
göra, var att fördjupa mig i ett 
ämne och skriva en reportagebok 
som kunde påverka och inspirera, 
säger hon. 

I den vevan läste Joanna i en 
grupp på Facebook att en kvinna, 
som själv förlorat sin son i suicid, 

Joanna vill bryta alla 
tabun kring självmord
– Var sjätte timma tar någon i Sverige sitt liv. Vi måste 
våga prata om det, säger författaren Joanna Björkqvist, 
som med sina böcker vill bryta tabun kring självmord 
och förmedla hopp.  

saknade böcker för anhöriga. Hon 
hade förgäves letat på biblioteket 
för att hitta något att känna igen sig 
i och bestämt sig för att själv skriva 
ner sin historia. Inlägget gjorde 
Joanna intresserad och hon kon-
taktade kvinnan för att ta reda på 
om hon ville vara med i hennes bok.

– Att hon sa ”ja” tog jag som ett 
tecken på att boken skulle bli av, 
säger Joanna.

SEDAN GÄLLDE DET att hitta fler 
anhöriga, vilket inte var så svårt. 
Joanna intervjuade åtta personer 
som generöst och öppet delade med 
sig av sina tankar, erfarenheter och 
känslor kring en nära anhörigs död 
i suicid. Under arbetets gång fasci-
nerades hon över att de att de fort-
farande tyckte att livet var värt att 
leva, trots allt elände de varit med 
om. Boken kom ut 2015 och fick ti-
teln ”Våra älskade orkade inte leva”. 

– Först tänkte jag kalla den ”Våra 
älskade ville inte leva”. Men en av 
intervjupersonerna påpekade att 
det inte handlar om att vilja; de 
orkar inte, säger Joanna och tilläg-
ger att det var en viktig insikt för 
henne.

Hon fick fin respons på boken, 
men var helt oförberedd på att 
okända människor skulle höra av 
sig och tacka för att hon skrivit den. 

– En läsare skrev att hon själv bu-
rit på självmordstankar till och från 
i 20 år, men att hon nästa gång dessa 
drabbade henne skulle ta fram min 
bok och tänka på hur illa hon skulle 
göra sina anhöriga. ”Boken blir min 
livlina”, sa hon. Jag grät när jag läste 
hennes mejl, säger Joanna.

REPORTAGEBOKEN ÄR EN bok för 
alla anhöriga, men också en bok 
för de som är intresserade av andra 
människors liv. Detsamma gäller 
”När mörkret viker undan för li-
vet”, som kom ut förra året. I den 
medverkar människor som funde-
rat på och/eller försökt att ta sitt liv. 
Anledningen till att Joanna skrivit 
den, är den fråga som väcktes hos 
henne under arbetet med den för-
sta boken: ”Vad drev dessa männ-
iskor till att ta sitt liv där och då?”

– Många anhöriga kunde inte 
svara på det. De enda som kan sva-
ra, är de som stått vid kanten och 
försökt. I min första bok är alla 
huvudpersoner döda. I den andra 

lever de. Jag vill vända deras erfa-
renheter till något positivt och för-
medla ett hopp. Deras berättelser 
visar att det går att ta sig igenom 
mörkret och överleva, även om det 
många gånger är jobbigt. 

ARBETET MED BOK nummer två var 
tungrott. En svårighet var att hitta 
suicidala personer som var villiga 
att medverka med sina namn; nå-
got som var viktigt, eftersom ett 
syfte med boken var att bryta tabun 
som skam och skuld. Dessutom 
hoppade flera intervjupersoner av 
under arbetets gång.

– De orkade inte läsa sina egna 
historier, säger Joanna och förkla-
rar vikten av att de godkänt texten. 
De måste själva ta ansvar för sina 
berättelser. När boken väl är ute, 
är bollen i rullning och då är det 
för sent. 

Det var svårt att hitta män som 
ville ställa upp och alla utom en 
hoppade av. 

– Män är obekväma och ovana 
med att prata om sina svagare si-
dor, särskilt om de kommit över 
sina svårigheter. Då vill de se sig 
som starka.

ATT KVINNOR HAR lättare för att 
prata om sina suicidförsök beror 
på hur vi pratar med våra barn om 
känslor, menar Joanna och ger ett 
exempel: 

– När små flickor slår sig, tar vi 
upp dem i knäet och gullar med 
dem. Men när killarna gör sig illa, 
blåser vi på såret och säger ”upp 
igen”. Vi måste behandla barnen 
lika och ge dem ett språk så att de 
kan prata om det som är svårt.

1 500 personer i Sverige tar varje 
år sitt liv.

– Suicid är ett av våra största sam-
hällsproblem. Det är hög tid att vi 
gör något åt det, säger Joanna som 
vill se en ändring i skollagen. För 
några decennier sedan ingick det 
inte i skolans uppdrag att under-
visa om sex och samlevnad. I dag är 
det en självklarhet. Samma borde 
gälla suicidprevention. Det skulle 
rädda liv!

INGEMO ORSTADIUS
031-62 40 00 namn@gp.se

Joanna Björkqvist 
* Ålder: 49 år.
* Bor: Onsala.
* Yrke: Journalist, författare 
och redaktör.
* Familj: Make och två tonårsbarn.
* Intressen: Böcker. Skapande 
verksamhet som att måla, smida 
silversmycken och fotografera. 
Matlagning och resor.
* Aktuell: Som volontär vid 
”Suicidprevention 2017” på 
Svenska Mässan 12-13 september.

Bild: NICKLAS ELMRIN

FÖRFATTARE. Joanna Björkqvist har skrivit två reportageböcker om självmord. När den nationella konferensen om suicidprevention inleds i morgon kommer hon att vara på plats på Svenska Mässan i Göteborg.

STEG FÖR LIVET
Del 3 av 3
De båda tidigare avsnitten publice-
rades i lördags och i går. Samtliga 
tre delar i serien finns på www.gp.se 
under fliken livsstil.

Fakta: Konferens
* 12-13 september äger en natio-
nell konferens om suicidprevention 
rum på Svenska Mässan i Göteborg. 
* Konferensen riktar sig till alla 
som arbetar i människonära verk-
samheter, professionellt eller ideellt, 
men också till politiker, myndigheter 
och organisationer som kan främja 
suicidpreventiva åtgärder inom sina 
ansvarsområden. Även företags-
ledare, privata arbetsgivare och 
privatpersoner välkomnas.

”Män är obekväma 
och ovana med 
att prata om sina 
svagare sidor” 

MINNESORD

Curt Friman
Curt Friman, Linköping, har avlidit efter en kort tids sjukdom 
i en ålder av 84 år. Närmast sörjande är makan Birgitta och sönerna 
Jörgen och Henrik med familjer.

En mycket omtyckt medarbetare och vän har hastigt lämnat 
oss. Curt växte upp i en företagarefamilj i Stockaryd. Han stu-
derade vid Handelsskola i Malmö, men studierna fick abrupt 
avbrytas eftersom fadern hastigt avled. Endast 23 år gammal 
fick Curt Carlsson, som under 80-talet antog släktnamnet 
Friman, ta över ledningen av familjeföretaget Stockaryds Stol-
fabrik AB. Företaget som tillverkade främst pinnstolar utveck-
lades och hade som mest 80-talet medarbetare.

Curt och Birgitta gifte sig på 
påskafton 1962. Makan var aktiv 
i företaget och arbetade med 
administration och ekonomi. 

Curt var vd och ägare för företaget 
i Stockaryd fram till att det avveck-
lades 1980. Det stora intresset för 
inredning, design och möbler inne-
bar att Curt under cirka 40 års tid 
deltog i och var en trogen besökare 
på möbelmässorna i Köpenhamn 
och Stockholm. 

1981 anställdes Curt som mark-
nadsförare vid statliga Klintland, 
Samhällsföretaget i Östergötland. 
Företagets snickerifabriker fick här god draghjälp av Curts 
gedigna kunskaper och entreprenörskap. Under 80-talet 
expanderade företagets möbeltillverkning, bland annat som 
underleverantör till Ikea. Denna utveckling var i hög grad 
Curts förtjänst, hans nätverk var av stort värde. 

Curt befordrades 1987 till chef för sektor Interiör med fyra 
trämöbelfabriker och en mekanisk verkstad för bland annat 
kontorsstolstillverkning.

Interiörsektorn utgjorde en tredjedel av företagets verksam-
het med cirka 500 anställda. Under åren kvalitetscertifierades 
alla enheter och effektiviteten förbättrades avsevärt. Curt 
utvecklade Samhall i Östergötland till att bli en av Nordens 
största specialister på tillverkning av stolar i massivt trä för 
hemmiljö. 

1996 övergick Curt till pensionärslivet. Curt var redan 
i yngre år en hängiven golfare. Först medlem i Värnamo GK 
och sedan 80-talet medlem i Linköpings GK, där makarna 
Friman var flitiga golfspelare och fick många vänner. Men 
golfen blev än mera i fokus efter köpet av en villa i Ekerums 
golfby på mellersta Öland. Här tillbringade makarna sommar-
halvåret under ett tiotal år. Curts stora engagemang och ledar-
skap kom väl till pass när han var ordförande i Ekerums GK 
under åren 1999-2001.

Kamratskapet under våra gemensamma år i lednings- 
gruppen i Linköping utvecklades till nära vänskap efter våra 
pensioneringar. Vi var båda sommarölänningar och vi möt-
tes växelvis på Ekerum eller Grönhögens golfanläggningar. 
Under ett tiotal år reste vi under vinterhalvåret på angenäma 
golfresor till flera medelhavsländer. 

Under senare år hade vi regelbundet givande telefon- 
samtal där vi ofta återkom till vår tidigare arbetsgemenskap 
och många trevliga golfupplevelser. Curt talade också mycket 
stolt om sina söner, svärdöttrar och barnbarn.

När hustrun Birgitta insjuknade förändrades drastiskt 
makarnas livssituation. De kämpade sida vid sida i flera år, 
men till slut fick makan flytta till ett vårdboende. Curt var 
under dessa år mycket trofast med omsorger och mer eller 
mindre dagliga besök hos hustrun. Ofta sågs de arm i arm på 
promenader i området.

Sällskapsmänniskan Curt är vi många som minns med stor 
glädje. Han var den borne gentlemannen som ofta hamnade i 
centrum vid olika tillställningar. Hans sociala förmåga och hu-
mor var välkänd och hans fina sångröst njöt vi gärna av. 

Curt var alltid stilig och proper, en finsmakare och estet både 
vad gällde klädsel men också avseende mat och dryck.

Curts affärs- och entreprenörskap var mycket viktigt för 
Samhalls utveckling. detta inte bara för fabrikerna i Öster-
götland. Hans kompetens blev mycket betydelsefull också för 
Samhalls systerbolag inom möbelsektorn.

Vi beundrade hans entusiasm och entreprenörsanda. 
Han var en klok ledargestalt och dessutom en god och vänfast 
arbetskamrat. Det är med mycket stor saknad och värme 
vi kommer att minnas gentlemannen och vännen Curt. 

Roland Borgström, f d vd Samhall Klintland AB


