Till sist

Veckans namn

Jan

– Det stämmer ju verkligen! Jag är fullständigt
nöjd med hur jag har lyckats bära upp betydelsen
”guds gåva” under mitt liv.
(Aningen ironisk...)
■ ■ För övrigt så är
Jan också ett smeknamn
för kvinnonamnen Janice eller Janet. Hur du
någon kvinnlig sida som
du vill framhålla?
– Nä, där är det sämre
på den punkten, inga alls
skulle jag säga. Förutom
att jag är tränare för ett
damlag då.
■ ■ Hur är det förresten med namnet
Jan, kallar någon dig
för det?
– Nä, det är ju alltid
Janne. Och jag måste säga att jag inte känner mig
riktigt bekväm med att bli
kallad Jan längre.
■ ■ Om du får önska
dig något riktigt fint
på din namnsdag, vad
skulle det vara?
– Tja, hälsa och välgång
så klart. Och sedan vill
vi gärna ha ÖM-guldet
till Högsrum och ha upp
Hammarby till Allsvenskan igen, så klart!

Ungefär såhär ska man
tydligen se ut på fredag...

Hög tid för
halloween
-variant

Nu på fredag är det
den så kallade tjugonde
knut. Förr innebar detta
att all julmat skulle ätas
upp. Nu förekommer istället julgransplundring.
På några ställen i Sverige, till exempel Värmland,
förekommer dessutom
att barn klär ut sig till
”knutgubbar” som bjuds
på godsaker i de hus de
besöker. Traditionen kal�las att ”gå skråbock”.
En annan sed innebär
att en ”knutgubbe” i form
av en halmdocka ställs
utanför dörren till någon
som sedan skickar den vidare till någon annan.

God Morgon! I veckans Till sist har vi träffat
Sigvald Harrysson, ölandsföretagare och
känd från förra årets Robinson-program.

Tisdag 10 januari 2012
Om det händer speciellt på ön – hör av dig
till Magnus Anderberg på 0485-564611 eller
magnus.anderberg@olandsbladet.se

i backspegeln
jönsson
-ligan På
Öland
...Nä, det handlar då
inte om någon uppföljning på den klassiska

Den 11 januari har
Jan ”Janne” Strindhag
namnsdag. Boende i
Borgholm och numera
tränare för Högsrum
FF:s damlag. Jan betyder ”herren är nådig”
eller ”guds gåva”.

ÖLANDSBLADET

filmatiseringen med
”Dynamit-Harry” och
”Sickan”. Utan istället
om en rad kupper som
genomfördes av ett gäng
ungdomar i Färjestaden
för 20 år sedan, enligt
artikeln ”Stal Jönssonligan 50 000 kronor

på Ölands djurpark?”
från Ölandsbladet den
4 januari 1992. Gänget
hade då genomfört ett
15-tal inbrott och stulit
mat och pengar på skolor,
dagis och privata företag.
Men såhär i efterhand
kan man konstatera att

det precis som i filmerna
fanns en hel del humor
i ”gänget”. Till exempel
lämnade de en urskuldande lapp då de brutit
sig in på en brädgård och
mättat sina magar - ”Förlåt att vi tog erat bröd”
stod det på den.

Mack rånad 165
gånger

Mindre fantasifulla var
de de fyra ölänningar som
försökte råna en Shellmack utanför Hässle-

holm. Denna hade redan
blivit rånad vid ofattbara
164 tillfällen tidigare och
med andra ord hade ägaren en viss rutin att fånga
in bovar. Mycket riktigt
satte han också dit ölänningarna som försökte fly
till skogs.

ÖB uppmärksammar – robinsondeltagaren
Råd från en riktig expert - Sigvald Harrysson
kring vad du bör ha med dig till en öde ö:

Från
till
Vd-jobb - Robinson
Sigvald Harrysson, Vd för vindkraftföretaget Innoventum som etablerat sig i Mörbylånga.

ÖLAND

För de flesta ölänningar
är han praktiskt taget
okänd. Eller möjligen
bekant som VD för vindkraftsföretaget som
satt upp ”vindsnurror”
i Mörbylånga hamn.
Men förra året var han
även en av de personer
med ölandsanknytning
som fick mest TV-tid då som ”Robinson-Sigvald” Harrysson.
Det kan tyckas märkligt
att en företags-VD för ett
stort företag ställer upp i
en doku-såpa som Robinson. Men Sigvald Harrysson hade två starka skäl
när han stod inför det

svåra valet, utvald bland 9
000 ansökningar.
– Min lilla dotter hade
varit oerhört engagerad.
Hon älskar programmet
och hade lagt ned sin själ
i att jag skulle vara en av
deltagarna. När jag helt
osannolikt blev uttagen så
kunde jag därför knappast
säga nej.
– Den andra anledningen var inte lika godartad.
Jag ville nämligen bli den
första i Robinssonhistorian att få ut mitt företags
varumärke i TV-sändningen. Den anledningen rättfärdigade också min medverkan och bortavaro från
företaget i sex veckor.
Det var i höstas som han
blev ”Robinson”-Sigvald
med många svenskar. Han

Sigvald Harrysson, Robinson-deltagare som lyckades
plocka hem fjärdeplatsen under förra höstens upplaga.

tog sig då nästan ända
fram i den klassiska dokusåpan på TV 4. Slutade på
fjärde plats.
– Det var en väldigt livsavgörande resa. Min främsta lärdom är nog att det
var långt ifrån den starkaste som vann, utan den
som hade störst vilja.
GYNNAR ÖLÄNNINGAR
Men det fantastiska
äventyret fick även en något fadd eftersmak.
– Det gjorde att jag fick
svårt att lita på folk. Folk
är så desperata när det
gäller att ta sig fram i tävlingen. Och jag är extremt
besviken kring hur jag
framställdes i sändningen
då det gällde en påstådd
muta - anklagelser som

var lögn och som jag aldrig
fick bemöta.
På Öland har han under
hösten varit i ”blåsväder”
sedan ett av företaget
Innoventums vindkraftverk i Mörbylånga hamn
förstördes vid en kraftig
storm. Men just när det
gäller hårda vindar är
Sigvald Harrysson ganska
härdad.
– Det var monsuntid
vid inspelningarna. 27
dagar av 30 regnade det
och blåste hårt. Det var
så pass outhärdligt att
den natt jag sov bäst var
när det var tävling och vi
stängdes in under mark i
en kista. Det var njutning.
Tävlingen torde annars
vara något för ölänningar,
att vara öbo i grunden tror

■ ■ Om du får välja en sak?
– Victorinox-kniv med förstoringsglas är ovärderligt.
■ ■ En typ av matvara eller rätt?
Ris eller sojabönor är ganska oslagbart. Men för
att lätta upp det så är ju sushi perfekt om man gillar
det. Personligen hade jag gärna varvat det med min
pappas goda kroppkakor.
■ ■ En bok?
– Tisdagarna med Morrie av Mitch Albom. Den har
en massa goda insikter.
■ ■ En person?
Personligen hade jag såklart tagit med min fru
Helena. Men annars tycker jag artisten Moby skulle
vara ett bra val. Han är fantastisk människa som
jag haft förmånen att jobba med, och sedan kan han
ju spela sina fina låtar, som whispering wind till exempel.
■ ■ En teknisk pryl...om du har mycket batterier?
– Då vore mobilen skön att ha med sig helt klart.
■ ■ Många av Ölandsbladets läsare är så
klart vana öbor, men vad är charmen med att
bo på en öde ö?
– Du får möjligheten att styra ditt liv på ett helt
annat sätt. Och inser hur starka naturens krafter
är. Du måste agera med naturen istället för mot den.
Sigvald gynnade honom
på ön. Erfarenheten av
praktiskt lantliv gav honom fördelar.
– Många hade bara levt
ett utpräglat storstadsliv. Att göra upp eld, fiska
och bygga boende var min
starka sia. Den slutliga
vinnaren Mats Kemi sa
faktiskt efteråt att om
tävlingen bara gällt överlevnad så hade jag segrat.
Det känns hedrande.
■ ■ Vad var värst
med ö-livet då?
– Vänta och ovissheten.
Det kunde gå 3-4 dagar
utan att något hände, sedan kom Paolo och sparkade upp dig i sömnen och
ställde dig inför ett viktigt
val.
■ ■ Maten då?

– Jag gick ner 16 kilo.
Vilket jag behövde. Men
tyvärr är 10 kilo av dem
tillbaka. Mycket tack vare
att det nästan blir omöjligt att slänga mat när du
kommer tillbaka.
Också var det där med
att försöka sälja in varumärket.
– Jodå, genom ett kryphål fick vi med företagsslogan ”Power to the people”
i programmet, eftersom
varumärket skapades efter att jag skrivits in i
tävlingen så kunde jag gå
omkring flera veckor med
det budskapet på min
tröja och keps. Helt fantastisk gratisreklam med
andra ord.
MAGNUS ANDERBERG

Sånt är livet – TV-tablån

Melodifestivalen lockade flest tittare 2011
”Det går inte att tävla
i musik” är en gammal
klyscha. Men tydligen
intresserar denna form
av underhållning praktiskt taget halva Sverige.
Det var nämligen baraseriefigurerna på Julafton som kunde konkurrera i tittar-toppen
förra året. Annars dominerade Saade och Co.

Mest sedda program 2011:
1. Melodifestivalen - finalen (SVT 1, 12/3) 3 667 000
tittare
2. Kalle Anka och hans vänner önskar god jul (SVT 1,
24/12) 3 495 000
3. Melodifestivalen, deltävling 2 (SVT 1, 12/2) 3 093
000
4. Melodifestivalen, deltävling 1 (SVT 1, 5/2) 3 014 000
5. Schlager-EM - finalen
(SVT 1, 14/5) 2 880 000

Kalle Anka fick se sig besegrad av en ungtupp detta
år. Fler såg nämligen Eric
Saade än det tecknade
julprogrammet.

De högsta tittarsiffrorna
för tv-serier 2011:
1. Solsidan (TV 4) 2 528
000 tittare
2. Mästarnas mästare
(SVT 1) 2 488 000
3. På spåret (SVT 1) 2 331
000
4. Morden i Midsomer
(SVT 1) 2 064 000
5. Allsång på Skansen
(SVT 1) 1 993 000

Tre kronors juniorer tog
en tung seger i Junior-VM
i helgen. Och det folkkära
landslaget lockade även
mest tittare under året när de ”gamla” kronorna
spelade VM-final.

Årets mest sedda idrott:
1. Ishockey-VM, final: Sverige-Finland (TV 3, 15/5) 2
034 000
2. Fotboll, EM-kval: SverigeHolland (TV 4, 11/10) 2 017
000
3. Fotboll, EM-kval: SverigeFinland (TV 4, 7/6) 1 823 000
4. Fotbolls-VM, semifinal:
Sverige-Japan (TV 4, 13/7) 1
797 000
5. Fotboll, EM-kval: FinlandSverige (TV 4, 7/10) 1 728 000

