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5HGDNW¸U-XOOH/HQQDUWVRQå7HOHIRQWLGYDUGDJDUNO
(SRVWQDPQ#JSVH$GUHVV1DPQ*3*¸WHERUJ

10 FEBRUARI
,GDJKDUIrisQDPQVGDJ1DPQHW
NRPPHUIU§QHWWJUHNLVNWRUG
VRPNDQWRONDVáUHJQE§JHá'HW
NRPKLWIU§Q)LQODQGLPLWWHQDY
WDOHWRFKYDUVRPSRSXO¦UDVWS§RFKWDOHQ
2PNULQJKHWHU,ULVFLUND
KDUGHWVRPWLOOWDOVQDPQ

DAGENS CITAT
”En dålig bok
berättar ingenting
om människan –
bara om författaren.”
Doris Lessing, brittisk författare,
1919-2013

BEMÄRKELSEDAGEN
,NY¦OOLQOHGVILUDQGHWDY7XELVKYDW7U¦GHQVQ\§UHQOLJWMXGLVN
WUDGLWLRQ8QGHUK¸JWLGHQ¦UGHW
O¦PSOLJWDWWSODQWHUDWU¦GI¸UDWW
KHGUDMRUGHQRFKPLQQHQDDY
Q¦UDRFKN¦UD

DET HÄNDE DÅ
* För 20 år sedan, EHO¸nades Jan TroellsILOP+DPVXQ
RPGHQQRUVNHI¸UIDWWDUHQ.QXW
+DPVXQPHGHQ*XOGEDJJHVRP
§UHWVE¦VWDILOP-DQ7URHOOKDGH
I§WWIOHUD*XOGEDJJDUWLGLJDUH
VRPI¸U+¦UKDUGXGLWWOLYIU§Q
RFKILFN\WWHUOLJDUHHQ
I¸U6§YLWVRPHQVQ¸

* För 30 år sedan, GHNODUHUDGH.LQDDWWODQGHWYLOOHDWW
6WLOODKDYHWVNXOOHEOLHQN¦UQYDSHQIUL]RQJHQRPDWWORYDDWW
LQWHSURYVSU¦QJDDWRPERPEHU
LKDYHW6DPPDVDNKDGH6RYMHW
WLGLJDUHJMRUW2FHDQHQKDGHDQY¦QWVIOLWLJWDYY¦VWPDNWHUQDI¸U
SURYVSU¦QJQLQJDUPHGDQE§GH
NLQHVHURFKVRYMHWHUDQY¦QGH
VLQDWHUULWRULHUI¸UVSU¦QJQLQJDUQD
* För 70 år sedan, VWDUWDGHGHQI¸UVWDVYHQVNDXWELOGQLQJHQI¸UVNROSV\NRORJHUYLG
6WDWHQVSV\NRORJLVNSHGDJRJLVND
LQVWLWXW

NAMN VI MINNS
* För 60 år sedan, DYOHG
GHQDPHULNDQVNDEDUQRFKXQJGRPVERNVI¸UIDWWDUHQLaura Ingalls Wilder§UJDPPDO+RQ
¦UN¦QGI¸UVLQDVM¦OYELRJUDILVND
E¸FNHURPQ\E\JJDUWLGHQLGHQ
DPHULNDQVNDY¦VWHUQ6HULHQVRP
LQOHGGHVPHG'HWOLOODKXVHWS§
SU¦ULHQRPIDWWDUQLREDQGRFK
LQVSLUHUDGHWLOOHQO§QJDPHULNDQVNWYVHULHVRP¦YHQYLVDWV
LVYHQVNWY

PÅ TUR.*¸WHERUJDUHQ)UHGULN0DJQHWDUVLJJ¦UQDIUDPPHGF\NHOL$XFNODQGG¦UKDQLROLNDSHULRGHUKDUERWWLVDPPDQODJWWLR§U,EDNJUXQGHQVN\PWDUGHW

Han är ute och cyklar
på andra sidan klotet
När Göteborg klär sig i vinterskrud, är det högsommar
i Auckland på Nya Zeeland.
– Nu är perfekt tid här för brädsurfing och grillfester,
fastslår chalmeristen Fredrik Magne som bott och arbetat
över tio år i Nya Zeelands största stad.
Vi träffas invid Sky Tower, det 328
meter höga utsiktstorn som är en
symbol för Auckland och gör att
man inte går vilse i staden med dess
en och en halv miljon invånare.

Kvällen till ära har Fredrik Magne tagit med sin cykel av det svenska kvalitetsmärket Stålhästen.
– Jag är deras agent här på Nya
Zeeland. Ärligt talat har jag väl hit-

tills dock inte sålt så många cyklar,
tillstår han.
Denna ödmjuka bekännelse till
trots, verkar urgöteborgaren Magne varken sakna självförtroende

eller målmedvetenhet. Som tonåring gjorde han 6,40 i längdhopp
och när det blev dags för högskolestudier, 1997, nöjde han sig inte
enkom med Chalmers.
– Nej, jag passade på att förutom civilingenjörsexamen även
parallellt läsa till civilekonom på
Handelshögskolan. Det var inte så
jobbigt och förresten är det ju bara
ett par kilometer mellan skolorna,
fastslår han.
VI GÅR NER till Aucklands hamn,
ett vattenhål med några av stadens
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Fredrik Magne

NY T T I KORTHET

* Ålder:§U
* Yrke:(NRQRPVSHFLDOLVHUDGS§

Hon blir ny prefekt för scen och musik

DII¦UVI¸UE¦WWULQJ
* Familj: +XVWUXQ$LPHH
* Bor:,$XFNODQG
* Aktuell: 9LOOWLOOVDPPDQVPHG
KXVWUXQVNDSDIOHUDII¦UVNRQWDNWHU
L6YHULJH
* Livsmotto: +DNXOLGHWMDJJ¸U
RFKVHGHWE¦VWDLYDUMHVLWXDWLRQ

”Har vi en fest
hemma, så kommer
gästerna plus minus
en halvtimme från
avtalad tid”
Stämningen verkar också mer
avspänd här?

– Absolut. Har vi en fest hemma,
så kommer gästerna plus minus en
halvtimme från avtalad tid. Det är
inte lika exakt som i Sverige, där
potatisen är klar kvart över sju.
– Och det är heller inte ovanligt
här att de har med sig någon släkting eller vän som råkar vara i stan
och kanske även litet extra mat till
grillen.
Svenskar och européer är väl sedda på Nya Zeeland, berättar Fredrik
Magne och påpekar att en stor del
av befolkningen ju är emigrantättlingar, inte minst från England.
Även arbetslivet är tämligen avspänt på Nya Zeeland med väldigt
få hierarkier, men Fredrik Magne
ser också mindre goda drag.
– Man är ganska dåliga på att
planera och tänka stort, det är ofta
snabba lösningar som gäller. Å andra sidan kan jag förstå det, för landet har bara 4,5 miljoner invånare
och det finns skarpa gränser för hur
mycket ett företag då kan växa.

Bild: SÖREN VIKTORSSON

PHWHUK¸JDXWVLNWVWRUQHW6N\7RZHUHQV\PEROI¸U1\D=HHODQGVVW¸UVWDVWDG

VÄSTSVENSKAR I VÄRLDEN
bästa krogar, och hittar ett bord
nära vattnet.
Hur får man för sig att flytta ungefär
17 370 kilometer bort från Göteborg?

– Bra fråga. Jag var här första
gången som utbytesstudent år
2000. Höjdpunkten, förutom att
på plats få uppleva segeltävlingen
America’s Cup, var att jag på studenthemmet träffade en nyzeeländska som skulle komma att bli
min fru, svarar Fredrik Magne.
NÄR VI HAR dag har nyzeeländarna

natt och vice versa. Under några
år frodades relationen tack vare
Skype.
– Ganska praktiskt faktiskt. Tidsskillnaden på tolv timmar gjorde
att man hade en timme på morgonen och en på kvällen att samtala,
resten kunde ägnas åt studier.
Aimee, som hustrun heter, bodde
ett år i Sverige 2003 och hann då
lära sig litet svenska, innan de 2004

flyttade tillbaka till Nya Zeeland.
– Vi var här i Auckland i nästan
fem år och därefter en lika lång period till i Sverige. Jag hann jobba på
olika företag här och i Stockholm
med finansanalys och Aimee, som
var anställd på revisionsfirman
PwC i Auckland, fick ett jobb på
deras kontor i Stockholm.
MEN SÅ, 2013, bestämde sig paret
för att det ändå var på Nya Zeeland
de permanent ville slå ned bopålarna. I dag hyr de ett hus på halvön
Devonport, tretton minuters resa
med färja från Aucklands hamn (dit
Fredrik Magne cyklar).
Han jobbar med förbättringsarbete på ett stor byggföretag och
hustrun Aimee har sadlat om till
frilansfotograf.

Fredrik, alla verkar så gemytliga
här på Nya Zeeland?

– Ja, det är sant. Fast jag skulle
ändå säga att det är lättare att lära
känna svenskar på djupet, även om
vi kan vara mer reserverade till en
början.

FREDRIK OCH AIMEE Magnes umgänge består till stor del av par
med samma sammansättning, det
vill säga en svensk och en nyzeeländare.
Trots alla år i landet har han inte
börjat tala lokal dialekt, det vill
säga uttala ord typ ”remember”
som ”rimimbir”.
– Jag är för gammal för det, och
tycker att det är ganska roligt att stå
ut från mängden i det lilla ...
ATT UTVECKLA OCH förbättra saker
är ett av Fredrik Magnes stora intresse och i takt med att hustruns
fotoverksamhet vuxit, filar de nu
på planer att kunna vara mer i och
ha mer kontakt med Sverige.
– Min fru älskar Sverige och
svensk design och natur. Vi var en
månad i Sverige i fjol, i år kommer
vi i augusti och hoppas då stanna
längre.
– Utöver cyklarna letar jag efter
andra svenska livsstilsprodukter
att marknadsföra här och på sikt
hoppas jag kunna jobba heltid med
eget företag, och med anknytning
till både Sverige och Nya Zeeland.
– Aimee söker också kontakter,
exempelvis för att få fotouppdrag
i bägge länderna.

Bara en sak till Fredrik, vad gör du
om fem år?

– Bor nog kvar här, men vi är
mycket oftare och längre perioder
i Sverige. Det är en stor lycka att
min hustru numera talar svenska
och att även hon tycker så mycket
om Sverige och Göteborg!
SÖREN VIKTORSSON
031-62 40 00 namn@gp.se

.RUHRJUDIHQPetra FrankEOLUQ\
SUHIHNWI¸U+¸JVNRODQI¸UVFHQRFK
PXVLNYLG*¸WHERUJVXQLYHUVLWHW
+RQ¦UI¸UQ¦UYDUDQGHGHNDQI¸U
'DQVRFK&LUNXVK¸JVNRODQYLG
6WRFNKROPVNRQVWQ¦UOLJDK¸JVNROD
Û+RQKDUHQHQHUJLRFKHQWXVLDVPVRPVPLWWDURFKNRPPHUDWW
ELGUDSRVLWLYWWLOOHQUHGDQP\FNHW
YLWDOPLOM¸-DJVHUIUDPHPRWDWW
VDPDUEHWDPHG3HWUD)UDQNV¦JHU
,QJULG(ODPGHNDQI¸U.RQVWQ¦UOLJD
IDNXOWHWHQYLG*¸WHERUJVXQLYHUVLWHW
3HWUD)UDQNKDUHQO§QJHUIDUHQKHWDYDWWOHGDNRQVWQ¦UOLJK¸JVNROHXWELOGQLQJ¦YHQLI¸U¦QGULQJVWLGHU+RQNRPPHUDWWI§HQYLNWLJUROOL+¸JVNRODQI¸UVFHQRFK
PXVLNVXWYHFNOLQJPRWVDPORNDOLVHULQJRFKXW¸NDGHVDPDUEHWHQ
PHGGHDQGUDNRQVWDUWHUQDLQRPIDNXOWHWHQ
7LGLJDUHKDU3HWUD)UDQNYDULWSURUHNWRUI¸U'DQVRFK&LUNXV
K¸JVNRODQ '2&+ YLG6WRFNKROPVNRQVWQ¦UOLJDK¸JVNROD,QQDQ
GHVVYDUKRQSUHIHNWI¸UGHQGDQVSHGDJRJLVNDLQVWLWXWLRQHQYLG
VDPPDK¸JVNROD3HWUD)UDQNKDUP§QJ§ULJHUIDUHQKHWVRPO¦UDUH
RFKNRUHRJUDILQRPGDQVRPU§GHWRFKKDURFNV§HQEDNJUXQGVRP
GDQVWHUDSHXWRFKDUEHWVNRQVXOHQW
Û(IWHUWLR§US§'DQVRFK&LUNXVK¸JVNRODQN¦QQVGHWY¦OGLJW
LQVSLUHUDQGHRFKVS¦QQDQGHDWWI§J§YLGDUHWLOO+¸JVNRODQI¸U
VFHQRFKPXVLN-DJKDUOLWHS§K§OOXQGHUGHVHQDVWH§UHQNXQQDW
NRQVWDWHUDDWW*¸WHERUJRFK+¸JVNRODQI¸UVFHQRFKPXVLNKDUHQ
6YHULJHXQLNIRUVNQLQJVRFKXWELOGQLQJVPLOM¸LQRPVFHQRFKPXVLN
RPU§GHW-DJVHUIUDPHPRWDWWWLOOVDPPDQVPHGO¦UDUHRFKVWXGHQWHUIRUWV¦WWDXWYHFNODGHQQDNUHDWLYDPLOM¸V¦JHU3HWUD)UDQN
+RQWLOOWU¦GHUVLQDQVW¦OOQLQJPDUVRFKHUV¦WWHUG§WISUHIHNW
7KRPDV-¦GHUOXQG9LGVDPPDWLOOI¦OOHWLOOV¦WWV¦YHQHQQ\SURSUHIHNWL$QGHUV+XOWTYLVWVRPI¸UQ¦UYDUDQGH¦USURIHVVRULPXVLNDOLVNJHVWDOWQLQJPHGLQULNWQLQJPRWNRPSRVLWLRQRFKQXWLGDNRQVWPXVLN+DQHUV¦WWHUQXYDUDQGHSURSUHIHNW3HU$QGHUV1LOVVRQ

MIT T HUSDJUR
En stockholmare som trivs bäst i väst
”ToddyERUHJHQWOLJHQL6WRFNKROPPHQWULYVQRJE¦VWKRV
PRUPRURFKPRUIDUPDWWH
LYDFNUD/¦UMHGDOHQáVNULYHU
,QJHURFK*XQQDU.DPSHLVLWW
PDLORFKIRUWV¦WWHU
á7RGG\VSDSSDYDUHQSRZGHU
SXIIRFKPDPPDHQSDSSLOORQÛ
HOOHUP¸MOLJHQWY¦UWRPá
+XUVRPKHOVWáUHVHUYI¸U¦OGUDUQDVáN¦UOHNWLOO7RGG\¦ULQWH
DWWWDPLVWHS§

Leo är husses ljuvliga ögonsten
LeoVRPK¦UNLNDUXSSIU§Q
N¸NVJROYHW¦UHQEODQGUDV
PHOODQ%LFKRQKDYDQDLVRFK
6KLKW]XRFKKDQ¦U§U
á+DQ¦UPLWWDOOW7U¸VWDUS§
HQJ§QJQ¦UKDQP¦UNHUDWWPDQ
LQWH¦UJODGOVNDUDWWYDUDS§
¦YHQW\ULVNRJHQáVNULYHUKXVVH
-RKDQ2OVVRQLVLWWPDLORFK
WLOO¦JJHU
á-DXWDQ/HRNDQMDJLQWH
OHYDá

KONKURSNÄTAUKTIONER
Avslut onsdag 15 februari 2017
  
Pua jurist/kk-förvaltare Stefan Skeppstedt,
Ackordscentralen i Göteborg
säljs ett stort antal kaminer och grillar samt tillbehör.

För fler auktioner, se vår hemsida.
Inga slagavgifter eller reservationspriser.

571 23 !"

  0380-511 220

