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STARRKÄRR. Han har 
en gedigen kunskap 
om svunna tider, har 
ett stort intresse av 
att blicka framåt, men 
samtidigt förmågan att 
leva i nuet.

Paul Olsson firar sin 
90-årsdag på onsdag 
med att hålla öppet 
hus.
– Jag önskar att jag få 
förbli någorlunda frisk. 
Materiellt så har jag till-
räckligt med prylar. Det 
är så man skulle kunna 
ordna egen loppmark-
nad, säger jubilaren till 
lokaltidningen. 

Paul Olsson är ett bekant 
ansikte för väldigt många 
alebor. Vi ser honom ofta 
cyklandes från huset i Petters 
Hage till hembygdsmuseet i 
Prästalund.

– Jag kom med i styrelsen 
för Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening någon gång i 
mitten av 60-talet, sedan har 
jag blivit kvar. Prästalund är 
det första jag ser på morgonen 
när jag kliver upp ur sängen. 
Det är en fantastisk plats, säger 
Paul.

Paul härstammar från 
Ölanda och föddes till bonn-
pojk, som han själv väljer att 
uttrycka det. När han var 16 år 
upplevde han sin första vinter 
som skogshuggare.

– Jag cyklade till Hälle-
bäckahult och sedan väntade 
20 minuters promenad till 
hygget där vi skulle arbeta. Jag 
hade tur för det var ingen snö 
att tala om den vintern, berät-
tar Paul.

1941 ryckte Paul Olsson in 
i lumpen, som malaj i Karls-
borg.

– Det fick bli så. Jag såg 
dåligt och glasögon hade jag 
inga, förklarar Paul och till-
lägger.

– Eftersom min syn var 
så dålig fick jag alltid sitta på 
första bänk i klassrummet. Det 
i sin tur medförde att jag aldrig 
kunde göra något bus när jag 
gick i skolan, skrattar han.

Det där med glasögon löste 
sig senare, tack vare en lum-
parkompis fru. Att Paul aldrig 
fick tjänstgöra som infanterist 
grämer honom emellertid 
inte.

– Det var bra det som blev. 
Jag har aldrig haft lust att 
skjuta på folk.

Envis
Under sitt yrkesverksamma liv 
blev det 20 år på Eka i Bohus, 
men många förknippar ändå 
Paul Olsson med vaktmästar-
jobbet i Starrkärrs skola, det 
som också kom att bli hans 
hem under 45 års tid. 

– Det var egentligen en 
annan person som skulle ha 
jobbet, men han kom aldrig. 
Då ringde jag till överlä-

rare Ringström som i sin 
tur frågade om jag var gift. 
Meningen var nämligen att 
frun skulle städa i skolan. Jag 
svarade att det tar bara tre 
veckor att ordna det.

Paul och Astrid har varit 
äkta makar sedan dess. De flyt-
tade in i skolhusets övervåning 
där det fanns tre lägenheter.

– Vi fick hålla tillgodo med 
ett rum och kök. I de två andra 
lägenheterna bodde skollä-
raren och småskollärarinnan. 
Efter en tid fick vi överta lärar-
lägenheten och det behövdes 
eftersom vi hade fyra barn, 
säger Paul.

Under perioden 1965-85 
arbetade Paul också som kyrk-
vaktmästare i Starrkärr. En 
roll han trivdes med.

– Jag hade nära till jobbet 
plus att jag fick träffa väldigt 
många människor.

Nu för tiden är det enbart 
ideellt arbete som upptar 
Paul Olssons tid. Uppdraget 
i hembygdsföreningens sty-
relse utför han dock med stor 
passion, vilket ordföranden 
Inga-Britt Karlbom gärna 
understryker.

– Paul är en fantastisk för-
eningsmänniska. Han är väl-
digt enveten och då menar jag 
med positiva förtecken. Han 
ger sig inte förrän ett jobb är 
klart.

– Det är nog en arvssynd, 
inflikar Paul.

När styrelsen planerar för 

kommande projekt är Paul 
den förste att inse värdet av 
utveckling och förnyelse.

– Pauls säger allt som oftast: 
Vi kan väl pröva. Det är en 
härlig inställning i den åldern, 
säger Inga-Britt.

På frågan om det var bättre 
förr svarar Paul:

– Det vet jag inte om det var. 
Förr var det väldigt slitsamt för 
många, men folk kanske var 
mer förnöjda. Nu ska alla ha 
det bättre och bättre hela tiden.

90-årsdagen firar Paul inte 
bara genom att ha öppet hus. 
På lördag är släkten inbjuden 
till kalas i Starrkärrs försam-
lingshem.

– Det blir ett 40-tal gäster. 
Det ser jag fram emot, säger 
Paul.

Alekuriren ber att få lyfta på 
hatten och gratulera på hög-
tidsdagen.

JONAS ANDERSSON

Lever i nuet men blickar gärna framåtframåt
– Paul Olsson en levnadsglad 90-åring

Paul Olsson har varit Starrkärr-Kilanda Hembygdsförening trogen sedan 60-talet. Här ses 
han tillsammans med föreningens nuvarande ordförande, Inga-Britt Karlbom.

Du har väl inte glömt 

den kalla och dyra vintern?
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NYHET! 

Golvmodell

Toshiba                        . Toshibas 

bästa värmepump som sparar 

mest energi över året. COP 6,52.

Funktion för underhållsvärme 

5-13°C.

Toshiba Golvmodell för dig som 

önskar luft-/luftvärmepumpens 

inomhusdel placerad lågt på 

väggen eller under ett fönster.

Toshiba Estia. Luft/vatten-

värmepump för vattenburet 

värmesystem. Mycket högt COP 

4,66. Speciellt framtagen för 

nordiskt klimat. 8 kW till 14 kW.

LUFT-/LUFT

LUFT-/VATTEN

BERGVÄRME

Installera före vintern!

Erbjudande till dig som är elkund hos e-on. Logga in på www.eon.se/Mina sidor

100 orter - 1 telefonnummer: 0200-25 33 25   www.ventilationsutveckling.se
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MÅN-FRE 9.30-18.00 • LÖR 9.30-14.00
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ÄLVÄNGENS CYKEL  

SJÖSALA LYSEKIL
3-vxl med korg, godkänt lås, färg: vit. 
Ord pris 3.995:-

SCOTT YZ35
alu ram,fjädrande framgaffel, 
skivbomsar. Ord pris 5.295:-

2.495:-

3.995:-

Rea

Rea

se fl er reacyklar på www.alvangenscykel.se


