
Få saker inspirerar mig 
så mycket som när 
människor verkligen 

brinner för sin sak. Passion 
går inte att ta miste på. Den 
ivriga med samtidigt foku-
serade blicken, det 
generösa kropps-
språket, tyng-
den bakom 
varje ord. Allt 
detta tillsam-
mans talar om 
att det finns 
ett djup och en 
känsla som är 
sann. 

För andra 
gången i ordningen 
har jag fått den stora äran att 
skriva Alekurirens sommar-
bilaga som i år går i de stora 
passionernas fotsteg. 

Tillsammans med vår 
eminenta fotograf Allan 
Karlsson begav jag mig ut 
på upptäcktsfärd i Ales allsi-
diga kommun. 

Det har minst sagt varit 
ett privilegium att fått 
chansen att träffa alla dessa 
människor och det är med 
huvudet fullt av ny inspira-
tion som jag skriver den sista 
meningen.

Att det finns många djur-
vänner i trakten känns inte 
helt överraskande, men att 
träffa de som gjort intresset 
till en hel livsstil är verkligen 

beundransvärt.
Kerstin Dahlberg och 

Anders Karnbrink vågade 
ta steget och satsade stort. 
För över tio år sedan flyttade 

de från Kullavik till en 
sjötomt i Hålanda 

för att bygga 
sitt paradis – 
hund- och 
kattpensio-
natet Fyrfota 
vänner. De 
har fått livet 
de ville ha och 
påminns varje 

dag om att de 
tog rätt beslut. 

Det är inte alla förun-
nat.

Någon annan som spen-
derar sina dagar bland djur 
är Sofie Nilsson från Nol. 
Hon bestämde sig för att 
förverkliga sin barndoms-
dröm och började föda 
upp kaniner. Teddytassens 
kaningård har expanderat 
allt eftersom och det unika 
konceptet lockar till och 
med kunder från utlandet.

Färden genom Ale fort-
satte sedan på gammaldags 
vis med Thomas Olesen 
som kusk. Med häst och 
vagn åkte vi över Ulvstorps 
färggranna ängar för att i 
nästa stund förflytta oss till-
baka till 50-talet. I Emelie 
Norins lägenhet i Nol har 

tiden stannat. Där finns 
ingen platt-tv, inte så mycket 
som en hylla från Ikea och 
musiken spelas från stenka-
kor på en radiogrammofon. 
Iklädd välskräddad klänning 
och med håret upprullat på 
spolar åker hon på bilträffar 
runt om i hela landet. 

Jag är full av beundran 
över hennes beslutsamhet att 
välja sin egen livsstil och inte 
bara följa strömmen. 

Några som onekligen 
brinner för sin sak är kom-
munalråden Mikael Berg-
lund och Paula Örn. Sedan 
de trädde in i sina nya roller 
i november förra året har de 
inte haft en lugn stund. Jag 
passade på att ta en fika med 
dem och prata om passionen 
för jobbet, familjelivet och 
hur de ser på sig själva. Det 
blev ett öppenhjärtligt möte 
fyllt av både humor och upp-
riktighet.

Vi som är unga idag ser 
det som en självklarhet att 
följa sitt hjärta och vara 
noggranna med vad vi väljer 
att göra med våra liv. Man 
pratar om jakten på lyckan 
och att hitta glädjen i till-
varon.

Förflyttar man sig ett 
sekel tillbaka i tiden hand-
lade det i första hand om 
att arbeta för att få mat på 
bordet. Trots att det gått 102 
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år sedan Karin Andersson 
föddes i Nödinge minns hon 
fortfarande hur mycket hon 
skrattade när hennes pappa 
puttade i jungfrun Rut i 
älven. Man fick försöka 
hitta det roliga i det lilla för 
att minska 
bördan 
under de 

arbetsamma dagarna. 
Ibland vaknar man till och 

får perspektiv och det är just 
det som är den största tjus-
ningen med det här jobbet. 
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