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delse. Han där har tagit hand om mig myck-
et, säger Majken och nickar mot sonen Lars-
Thore som är med vid vårt samtal i hennes 
trevliga rum på äldreboendet.

Här finns många familjebilder på hyllorna 
och på nattduksbordet ligger en deckare av 
Karin Fossum uppslagen. Majken gillar att 
läsa.

Nu har ett kapitel till skrivits i hennes liv.
– Det var underbart när Gunvor och jag 

träffades första gången i höstas. Vi stod nå-
gon minut och bara tittade på varandra. Se-
dan kramades vi och tog på varandra – ”är 
det du?” Jag har fått en utökad familj, även 
om det inte fastnat riktigt än. Jag har ju varit 

rotlös innan, fast jag inte tänkt så mycket på 
det.

– ”Ni är så lika”, säger dom. Jag vet inte jag, 
kanske, två tjocka tanter ... säger Majken och 
småler. 

Om majkEn äR litE EftERtänksam så är 
Gunvor den mera pratglada.

– Ja, prata kan jag, skrattar hon, när vi ses 
i lägenheten på Tegnérsgatan tillsammans 
med dottern Ann Kruuse, som nickar instäm-
mande till sin mammas konstaterande

Här klarar Gunvor sig ensam, ”jag dammsu-
ger när det passar” och så hjälper Ann till med 
att handla. Det blir mycket tid framför tv:n, 
”jag ser all sport, det har varit mycket OS”.

Gunvor sätter sig tillrätta i soffan för att 
berätta om sin uppväxt. 

Hon är också fosterbarn och kom till sin 
familj när hon var bara tre veckor gammal.

– Mamma kände visst en sköterska på 
Mölndals lasarett, det var nog därför det 
gick så fort.

Gunvor är nöjd med familjen hon ham-
nade hos. De bodde på en gård på landet 
utanför Lerum.

– Jag minns en tupp jag retade, den högg 
mig i hälarna. Och så jumpade vi på isflak, 
jag lekte bara med killar.

Hon arbetade på en chokladfabrik, ”man 
fick äta hur mycket man ville, ingen åt så 
mycket som jag”. Gunvor jobbade också på 

Jonsereds fabriker, sydde på skrädderi och 
var hemsamarit. Hon gifte sig 1953 och fick 
dottern Ann.

Till skillnad från Majken så har Gunvor 
haft en aning om att hon har en syster.

– I slutet av 30-talet, jag var nog 17 år, fick 
jag ett telefonnummer. Jag minns att jag 
tänkte, ”nu ringer jag min syster och pra-
tar”. 

Men fosterföräldrarna ville inte släppa 
fram samtalet till Majken. Och Gunvor gick 
inte vidare med saken.

Någon gång i samma veva, vid ett av so-
cialens årliga besök hos fosterföräldrarna, 
fick Gunvor beskedet att hennes biologiska 
mamma ville träffa henne.

– Men då sa jag att har hon inte velat det 
tidigare så kan det kvitta nu också. Så det så! 
säger Gunvor med bestämd röst.

Nu är hon nöjd med att fått en storasyster 
på ålderns höst.

– Jag är lite ledsen att det inte blev tidigare. 
Fast man får ta tillvara på det som är nu. Tänk 
att vi träffats!

Och nog är det fantastiskt – att mötas efter 
87 år. 

mEn dEt finns flER ingREdiEnsER i den här 
historien …

Lars-Thores och Anns döttrar har varit 
klasskamrater under tre år i Johannebergs-
skolan – helt ovetande om att de är nästku-
siner.

Minns Lars-Thores brev till Ann: ”Vi har 
aldrig träffats (tror jag) ....”

– Vi tyckte vi kände igen varandra när vi 
möttes i höstas. Och visst, förklaringen är 
ju att vi setts på klassmöten genom åren, ler 
Lars-Thore, förundrad över denna tillvarons 
outgrundlighet.

Och inte nog med detta, det visar sig också 
att Lars-Thores arbetskamrat under 25 år är 
gift med Anns bästa kompis. Så även här har 
de stött på varandra – ovetandes om att de 
är kusiner.

– Visst är det märkligt vad liten världen är, 
säger Ann om syskon- och kusinmötena.

Så är vi tillbaka hos Majken på äldreboen-
det i Högsbo, tillsammans med Gunvor, Ann 
och Lars-Thore. 

Det talas om framtiden. 
– Du ska följa med till vår stuga i sommar, 

säger Lars-Thore och nickar mot Gunvor.
– Och vi ska ha en ordentlig kusinträff, 

säger Ann, nu när man smält det hela lite 
mer.

– Det är klart man vill leva, men huvet 
måste ju hänga med också, säger Majken.

– Vi får skaffa oss en fästeman, säger Gun-
vor och tittar uppfordrande på storasyster.

– Nej, bevare mig väl, det får vara bra med 
karlar, skrattar Majken.

Nu har de ju varandra – de nyfunna syst-
rarna Majken Nesheim och Gunvor Kruse.

Håkan Bjärsdal
031-62 41 40 hakan.bjarsdal@gp.se 

de träffades i höstas – för första gången 
på 87 år. 
  – jag hade ingen aning om att gunvor 
fanns, säger majken nesheim och lutar 
sig ömt mot sin nyfunna lillasyster.

Vi sitter i Majkens rum på äldreboendet 
Gerdas Gård i Högsbo. Det är första 
gången Gunvor Kruse är här och häl-

sar på sin storasyster – de har ju bara känt 
varandra ett drygt halvår.

Fotograf Hofgren rekognoserar och tar 
med sig systrarna ut på den inglasade alta-
nen där det är fint ljus.

– Hej kändisen, kan man få en autograf? 
Undersköterskan Magnus Svensson skojar 
med Majken i korridoren. 

Syskonen stöder sig lätt på varandra. Gun-
vor, 88, har kvar käppen, Majken, 89, har 
ställt undan rullatorn. Kameran rasslar.

– Tänk, att ha fått en syster på gamla dar, 
filosoferar Majken stillsamt, tillbaka i fåtöl-
jen i sitt rum.

HistORiEn Om dERas åtERsEEndE började 
förra våren.

– Det har aldrig varit någon hemlighet i 
vår familj att mamma är fosterbarn, berät-
tar Majkens son Lars-Thore Nesheim.

Men det är först de senaste åren som han 
och systern Anna-Karin pratat mer på allvar 
med mamma Majken om hennes bakgrund. 

– Någon gång skulle man ju ta tag i det inn-
an det är försent, konstaterar Lars-Thore.

Förra våren och sommaren började de 
söka i landsarkivet utifrån kunskapen om 
sin mormor, Majkens biologiska mamma, 
Anna Kristina. 

Majken är född 1921. De fick snabbt fram 
uppgifterna att den ensamstående Anna Kris-
tina fött två barn till: Tage Leopold född 1918 
och Gunvor Irene född den 8 mars 1922.  

Om Tage Leopold fanns en uppgift i kyr-
koboken att han gått bort innan han fyllt 
ett år. Men systern Gunvor 
– hur skulle de gå vidare för 
att hitta henne?

Lars-Thore fick tips av någ-
ra passpoliser på sitt jobb på 
Landvetter flygplats att leta 
på www.birthday.se. 

– Jag skrev in Gunvor 
Irene, född 1922, och fick 
åtta träffar. En var född just 
8 mars och hemmahörande 
i Göteborg. Det var bara för 
bra för att vara sant ....

Han fick fram adressen Tegnérsgatan. 
När Lars-Thore ringde folkbokföringen för 

att få ytterligare uppgifter, darrade handen 
med telefonluren. ”Jodå, Gunvor Irene lever 
och hon har en dotter”, fick han veta.

– Jag började gråta i telefonen och glömde 
alla kontrollfrågor jag hade, berättar Lars-
Thore.

Han fick dotterns namn och satte sig sedan 
och formulerade ett brev till denna sin, kan-
ske, nya kusin Ann:

”Vi har aldrig träffats (tror jag) i något sam-

manhang. Men jag tror att chansen finns att 
vi kan vara kusiner”, skriver Lars-Tore i bör-
jan av sitt brev. Och vidare: ”Om vi har rätt, 
vilket fantastiskt slut på en historia kunde 
inte detta bli, två systrar som återförenas 
....”

– Jag postade brevet på en torsdag och gick 
sen i spänd förväntan.

Dagen efter, vid lunch, plingade det till i 
Lars-Thores dator – ett svar från Ann.

”Jag har pratat med mam-
ma Gunvor – allt stämmer”.

Puhh, det var alltså sant 
– en syster fanns, strax intill 
dessutom.

När sammanhanget stod 
klart för systrarna var det 
svårt för dem att ta in det.

Gunvor bara satt och läste 
det där brevet om och om 
igen, först helt stum, sedan 
skrattade och grät hon om 
vartannat.

Och Majken berättar:
– Det blev alldeles stopp i känslorna när 

Lars-Thore ringde och berättade. Det var så 
mycket som kom på en gång. Och så fanns 
där lite vemod – varför gjorde vi inte detta 
tidigare? 

– Jag vet egentligen inte, men jag har inte 
haft någon riktig känsla bakåt. Och min 
mamma, jag vet ju inte hur hon var, eller hur 
hon hade det. Jag har varit jag, sen har det 
inte varit mer med det. 

majkEn kOm till Ett fOstERHEm i Herr-
ljunga vid 5-6 års ålder efter att först varit 
placerad på barnhem.

– Mitt tidigaste minne är hur jag går över 
en gräsmatta och där sitter familjen jag skall 
komma till, berättar Majken.

Det var en familj utan barn och där växte 
hon upp tillsammans med en fosterbror.

Hon gifter sig med Thore, en bilmekaniker 
med norska rötter. Och här fanns det släkt-
dokumentation bakåt som heter duga, anfa-
dern var född 1290.

Familjen får fyra barn, Mats-Olof, Anna-
Karin, Inga-Lena och Lars-Thore. Majken 
och maken var överens om att hon skulle 

vara hemma tills barnen växt upp.
Och vid 50 års ålder läser Majken till un-

dersköterska och börjar sedan jobba på Sahl-
grenska, på transplantationsavdelningen.

– Det var ganska jobbigt att läsa, jag hade 
ju ingen studievana, säger Majken enkelt.

Hon var på Sahlgrenska också den dag 1981 
då äldste sonen Mats-Olof kom in till akuten 
med bruten nacke efter en trafikolycka. 

– Det var tunga känslor, och hemskt att 
ringa samtalet till svärdottern och berätta 
att han var död, minns Majken.

I dag är man en tätt sammanhållen familj 
som firar alla helger tillsammans.

– Min man Thore dog 1995. Men jag har 
barnen att luta mig emot, det har stor bety-

Du min allra 
käraste syster …

Bild: aNdERS HOfGREN

tidEn ståR stilla. ”Det kändes gott när vi träffade                varandra” tycker systrarna Majken Nesheim och Gunvor Kruse – även om det dröjde 87 år. 

Efter att de som 
barn hamnade 
i barn- och 
fosterhem skulle 
det dröja 87 år 
innan de  
återförenades

Gunvor krusE

ålder: 88 år
familj: Dottern Ann, 
två barnbarn. Systern 
Majken
Bor: Lägenhet  
i centrala Göteborg
intressen: Läsa,  
radio/tv, umgås  
med folk

MajkEn nEsHEiM
ålder: 89 år
familj: Barnen Anna-
Karin, Inga-Lena 
och Lars-Thore, fyra 
barnbarn och tre 
barnbarnsbarn.  
Systern Gunvor
Bor: Äldreboende  
i Högsbo
intressen: Läsa  
(gärna deckare), 
korsord och blommor

19 apRil
…  1897 hålls 
det första år-
liga marathon-
loppet i Boston. 
John J McDer-
mott från New 
York vinner.

…  1927 fälls 
den amerikanska 
skådespelaren mae 
West i domstol för 
oanständigt uppfö-
rande i sin Broad-
waypjäs Sex.

…  1882 dör 
evolutionste-
orins skapare, 
den engelske 
naturforska-
ren Charles 
darwin.

…  1957 deklarerar 
Sovjets försvarsmi-
nister Zjukov att öst-
blockets stater skall 
utrustas med atom-
vapen i samma takt 
som Nato-länderna.

…  1986 ligger Prince överst 
på den 
amerikan-
ska Bill-
boardlis-
tan med 
kiss.

…  1949 blir det åter tillåtet att 
sälja wienerbröd i 
Sverige. Nu är de 
materiella umbä-
randen på grund 
av världskriget 
definitivt över.

…  1943 inleder 
judarna i Warszawas 
getto sitt tappra men 
fruktlösa uppror mot 
SS, den reguljära tys-
ka armén och deras 
litauiska hjälptrupper.

Professor emeritus Stig 
Hadenius har, som tidigare 
meddelats, gått bort vid  
78 års ålder. 

Han lämnar ett stort tom-
rum efter sig, inte minst 
för oss som haft glädjen 
att samarbeta med honom 
sedan han 1990 blev den 
förste professorn i jour-
nalistik vid Stockholms 
Universitet och JMK. Ef-
ter ombildningen av den 
gamla Journalisthögskolan 
skulle den nya institutio-
nen för journalistik, medier 

och kommunikation (JMK) 
bredda och fördjupa ut-
bildning och forskning om 
såväl journalistik som me-
dier. Stig Hadenius ledde 
de första doktoranderna i 
journalistik fram till färdi-
ga avhandlingar, och gjorde 
forskarutbildningen till-
gänglig också för yrkesverk-
samma journalister. Stig 
verkade på JMK för en fri 

Stig  
Hadenius

minnesord
och kritisk debatt om journalisti-
kens roll i samhället. Han lärde oss 
entusiastiskt att lägga näsan i blöt, 
att öppna institutionen för tidens 
aktuella debatter i medierna. Han 
var en frisk fläkt med insiktsfulla 
föreläsningar på alla nivåer, och 
med inspirerande seminarier, där 
han krävde precision och relevans i 
forskningens frågor. Stig Hadenius 
förde med sig både djupa och om-
fattande erfarenheter till JMK, som 

disputerad i historia i Uppsala, som 
docent i statsvetenskap  
i Göteborg, som medieforskare  
och författare av kurslitteratur, 
som pressutredare, som chefredak-
tör, som pressråd i Washington, 
och med ett ansenligt kontaktnät. 

Stig Hadenius påminde oss 
alltid om att tillämpad forskning 
om journalistik inte var till för sin 
egen skull, utan skulle gynna jour-
nalistiken och publiken. Läsvärt, 

inte snårigt, det kravet ställde han 
på såväl forskningsrapporter och 
avhandlingar som kurslitteratur. 
Och det levde han upp till själv,  
i den flod av böcker som lämnade 
hans penna.

Som professor emeritus fortsatte 
han sitt utforskande av svensk 
journalistik och historia. Mer och 
mer blev Stig åter den historiker 
han var då han inledde sin akade-
miska bana. 

För nya generationer av studen-
ter och forskare i journalistik kom-
mer Stig Hadenius att leva länge 
genom sitt betydande livsverk.

HåKAN HVITFELT 
MADELEINE KLEbErG

HåKAN LINDHOFF
bO MårTENSON

TyTTI SOILA
GEOrGE STrAcHAL

Forskare och lärare vid JMK, 
Stockholms Universitet

dagens namn
Olaus infördes i almanackan 
1901 till den svenske refor-

matorn Olaus 
petris ära. 
Olaus Petri 
kallades Mäs-
ter Olof och 
gav ut Nya Tes-

tamentet på svenska 1526. 
Namnet Olaus är en latinsk 
form av Olav eller Olof som 
härstammar från det ur-

nordiska namnet Anulaibar. 
Namnet är bildat av ord som 
betyder förfader och ätt-
ling. Fram till 1992 stod det 
Olaus Petri på dagens da-
tum, men numera kamperar 
Olaus ihop med Ola. Antalet 
namnbärare är runt 400, av 
dessa har ett tju gotal det 
som tilltalsnamn.
Ola är en gammal sydsvensk, 
främst skånsk, förkortning 

av Olav eller Olov. Antalet 
namnbärare är runt 20 900, 
av dessa 
har omkring 
9 500 det 
som tilltals-
namn.
En som bär 
detta namn 
ärsångaren, 
låtskrivaren 
och gitarristen Ola magnell.


