
NÖDINGE. Ale kommuns 
arbetsstipendium på 
15 000 kronor tillde-
las Elisabet Ehlersson 
från Nol.

Pengarna ska Elisabet 
använda till utveckla 
sin redan vackra röst.

– Jag ska ta sång-
lektioner av professor 
Kevin Smith som bor i 
Amsterdam, men som 
en vecka i månaden 
gästar Operahögskolan 
i Stockholm. Stipen-
diet innebär att jag ges 
möjligheter till ett antal 
lektioner med Kevin, 
säger Elisabet Ehlers-
son.

Elisabet Ehlersson är upp-
växt i Vänersborg, gick tre-
årig ekonomisk utbildning 
innan hon  började på musik-
gymnasiet i Uddevalla.

– Det var där som jag bör-
jade att sjunga på riktigt allvar, 
säger Elisabet Ehlersson.

Efter avslutade studier i 
Uddevalla blev det två år på 
sånglinjen vid Vadstena Folk-
högskola, som följdes av en fy-
raårig utbildning på Musik-
högskolan i Göteborg, med 
start 1995.

– Sedan var jag ett år i 
Karlsruhe i Tyskland där jag 
gick på Staatliche Hochschu-
le für Musik. Det var en so-
listutbildning där jag skaffa-
de mig en sopranrepertoar. 
Jag har haft en ganska lång 

startsträcka, men eftersom 
jag har en dramatisk röst är 
det inte konstigt att det krävs 
lite extra tid, förklarar Elisa-
bet Ehlersson.

Till Nol flyttade hon med 
familjen 2003. Närheten till 
Göteborg ser hon som en stor 
fördel och att det inte är allt-
för långt hem till föräldrarna 
i Vänersborg.

– Jag trivs utmärkt i Ale. 
Här finns allt man behöver 
och dessutom slipper man 
alla köer och det väldiga tra-
fikkaos som råder i Göteborg, 
säger Elisabet.

Frilansar
Från det att Elisabet Ehlers-
son flyttade till Nol har hon 
arbetat som frilansande solist, 
huvudsakligen i sakrala verk 
och opera, men även inom 
andra genrer såsom folkmu-
sik, visa och jazz.

– Livet som frilanssång-
erska är tämligen ojämt, det 
går upp och ner. Skulle jag 
få välja skulle jag helst av allt 
vilja jobba med opera. Sam-
tidigt som jag tycker det är 
roligt att sjunga är jag också 
hängiven scenkonsten. Jag 
kommer att provsjunga en del 
roller utanför Sveriges grän-
ser, men det ligger lite grann i 
framtiden, säger Elisabet Eh-
lersson, som också har tjänst-
gjort ett år på Göteborgsope-
ran i operakören.

Musiken har alltid haft en 
betydande roll i Elisabet Eh-

lerssons liv, men det var först 
när hon bestämde sig för att 
gå musikgymnasiet i Udde-
valla som framtidsdrömmar-
na började klarna.

– Mina föräldrar är inte 
musiker, men de har alltid 
varit väldigt musikintressera-
de. Det finns en lång fioltra-
dition på min pappas sida, så 
att jag skulle börja spela fiol 
i den kommunala musiksko-
lan låg nära till hands. Senare 
på musikgymnasiet blev piano 
mitt huvudinstrument, säger 
Elisabet.

Någon direkt förebild i 
rollen som sångerska har Eli-
sabet Ehlersson inte haft, dä-
remot har hennes mamma 

fungerat som en inspirations-
källa.

– Mamma skulle inte erkän-
na det själv, men hon är väl-
digt duktig på att sjunga. Hon 
har en sådan naturlig röst och 
hon sjöng mycket för mig och 
mina syskon, vilket har haft 
betydelse. Sedan finns det 
många duktiga professionella 
sångare och sångerskor, både 
historiskt och idag, som jag 
har inspirerats av.

Julen innebär en hel del 
jobb för Elisabet Ehlersson, 
bland annat ska hon sjunga 
på julbönen i Starrkärrs kyrka 
och Kilanda kyrka.

– Det är en trevlig tradition 
att sjunga i kyrkan på jul, säger 

Elisabet.
Finns det något särskilt 

som du inte vill vara utan 
på jul?

– Det skulle vara grönkå-
len i sådant fall och naturligt-

vis en riktig gran.
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"Biblioteket är allmänhetens vardagsrum"
ÄLVÄNGEN. Bo Björk-
lund är kanske mest 
känd som kulturvän av 
stora mått.

Fast bakom kulis-
serna finns mycket 
spännande att berätta.

Bo Björklund är 
utbildad ingenjör, har 
jobbat på bank, varit 
lärare, aktiv politiker 
– och på senare år blivit 
författare samt en av 
bibliotekens främsta 
förespråkare.

Som pensionär har han 
lagt mycket bakom sig, men 
minnet är gott. Hur den po-
litiska karriären började och 
slutade minns han väl.

– Jag är uppväxt i Skepp-
landa och bodde där ganska 
länge. En dag såg jag en av 
ortens politiker cykla förbi. 
Jag förstod att han nog skulle 
till kommunfullmäktige så 

jag stack dit. Jag var själv-
klart ensam på åhörarläkta-
ren, varför ledamöterna tit-
tade lika mycket på mig som 
jag på dem. Det ville sig inte 
bättre än att de dagen till ära 
skulle välja Skepplanda kul-
turnämnd. Plötsligt begär en 
av de valda ledamöterna ordet 
och ber att få avsäga sig sin 
plats till förmån för mig. Så 
var det på den tiden. Jag var 
med även när Ale kommun 
bildades och satt i två mandat-
perioder, berättar Bo Björk-
lund om sin politiska karriär 
som centerpartist.

Engagemanget i samhälls-
frågor tog en ny vända när bib-
liotekens dagar var räknade i 
norra Ale. Bo Björklund var 
en av eldsjälarna bakom för-
eningen Bibliotekets vänner i 
norra Ale.

– Biblioteket är en väldigt 
viktig del i samhället. Det är 
allmänhetens vardagsrum, dit 

alla kan gå. Det är grunden i 
det goda samhället, säger 
Björklund och kan inte låta 
bli att glida in på kampen i 
Surte.

–Vi försöker stötta dem 
så mycket vi kan. Bibliote-
ket ska självklart vara lättill-
gängligt och ligga där folket 
är. Dagens placering i cen-
trum är suverän. Jag hoppas 
verkligen att det blir kvar där, 
annars begår kommunen ett 
stort misstag.

Författandet
Författandet är kanske ändå 
det som flest Alebor place-
rar Bo Björklund vid. Till-
sammans med Karl-Erik 
Andersson har han utfors-
kat och dokumenterat Risve-
den i två böcker. Den tredje 
är på gång.

– Jag hoppas vi är klara 
om ett år, sen sätter vi nog 
punkt.

Varför är dessa böcker så 
viktiga?

– Det fanns en histo-
ria i Risveden som höll 
på att försvinna utan att 
någon hade tecknat ner den. 
Innan generationen med alla 
goda berättare gick i graven 
ville vi höra så mycket som 
möjligt. Vi har mer historier 
än vi kan trycka, det är svårt 
att prioritera. Tänk om ingen 
hade tagit vara på alla dessa 

berättelser om livet i och runt 
Risveden?

Men varför just Risve-
den?

– Jag är uppväxt i Skogs-
torp och självklart finns det 
en koppling där, men glöm 
inte heller att Risveden är ett 
väldigt stort område –faktiskt 
större än Hisingen.

Som den naturvän han är 

har han inte svårt att hitta fa-
voritplatser, allra minst i Ris-
veden.

–Klevsjöloft är fantastiskt, 
likaså att promenera runt 
Kroksjön.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

BO BJÖRKLUND
Ålder: 67
Familj: Hustru, två döttrar.
Bor: Älvängen.
Senast lästa bok: Kerstin Ekman, 
Herrarna i skogen.
Favorit-tv: Pokerface.
Ser jag helst på julbordet: Sillen.
Önskar jag av tomten: GPS. Körde 
fel i Bohuslän förra veckan.

Hade jag gett kulturstipendiet: 
"Det finns många som gör fina 
insatser för Ales kulturliv. Kenneth 
Andersson i Bibliotekets vänner är 
en sådan. Eller varför inte någon av 
eldsjälarna på repslagarbanan."
Om att få kulturstipendiet: "En 
fantastisk överraskning, jag blev jät-
teglad."

Elisabet Ehlersson tilldelas Ale kommuns arbetsstipendiumdelas Ale kommuns arbetsstipendium
– Nu ska hon få sånglektioner 
av Kevin Smith

Elisabet Ehlersson från Nol arbetar som frilanssångerska och har tilldelats Ale kommuns arbetsstipendium på 15 000 kronor. 

ELISABETH EHLERSSON
Ålder: 37.
Bor: Nol.
Familj: Rolf Mårtensson (violinist 
på Göteborgsoperan), samt barnen 
Edith, 5, Hilda, 3, och Alva, 1,5.
Intresse: Jag har två egna hästar i 
Röbacka. Det är min snart 30-årige 
Pysen och Aniara som är tre år.
Älsklingsrätt: Jag äter gärna ita-
lienskt.

Favoritämne i skolan: Jag har alltid 
varit intresserad av historia. Även 
svenska tyckte jag om.
Ser du helst på tv: Jag tittar så 
sällan på tv, men då får det bli en 
film i så fall.
Önskeklapp: Jag har inte tänkt så 
långt ännu. Det är väl mest praktiska 
saker till huset, en ny dammsugare 
hade inte varit helt fel.

GRATTIS
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Bo Björklund tilldelas ett belöningsstipendium av Ale kommun

Bo Björklund är en av tre 
kulturstipendiater i Ale 
kommun 2007. Han får ett 
belöningsstipendium på 
4000 kr för långvarigt och 
hängivet arbete med att le-
vandegöra Alebygdens kul-
turarv och utveckla dess 
framtid.


