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NAMN

5 OKTOBER
... 1892 försöker bröderna

... 1947 ger Harry S Tru-

... 1962
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Håkan Bjärsdal 031-62 41 40
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Adress: Namn, GP, 405 02 Göteborg.

Robert och Grattan Dalton råna
två banker i Coffeyville i Kansas
och skjuts i samband med detta
till döds. Bröderna fortlever i
dag i seriealbumen om Lucky
Luke, dock med andra förnamn.

man, ett tv-sänt tal från
Vita huset i vilket han uppmanar den amerikanska
befolkningen att avhålla
sig från kött på tisdagar
och fågel på torsdagar.

släpper The
Beatles sin
första singel
på EMI. Det är
Love Me Do/
PS I Love You.

Dagens namn
Bror är ett släktskapsnamn
som helt enkelt betyder vad
det låter som, nämligen bror.
Förr döpte man (av naturliga
skäl) inte den första sonen till
Bror, men desto oftare fick
den andra heta så. Bror kom
in i almanackan 1901 och var
ganska vanligt de kommande
årtionden.
Antalet namnbärare är
runt 24 100,
av dessa har
omkring 12
700 det som
tilltalsnamn.
En känd bärare var läkaren,
professorn och ämbetsmannen Bror Rexed, (1914-2002)
som betraktas som initiativtagare till du-reformen 1967.
Det var när Rexed blev
generaldirektör för Medicinalstyrelsen som han, i sitt
välkomsttal till personalen,
meddelade att han tänkte
säga du till alla. Detta gav fart
åt reformen och svenskarna
vande sig vid att umgås och
arbeta tillsammans utan titlar.

Nytt om namn
Forskar
kring Kol
Ann EkbergJansson är
ny docent vid
Sahlgrenska akademin,
Göteborgs universitet. Hon
är överläkare i lungmedicin
och verksamhetschef vid
Vuxenmedicinskt specialistcentrum Angereds
Närsjukhus. Hon forskar
om inflammatoriska förändringar vid kroniskt
obstruktiv lungsjukdom
(KOL). Hon intresserar
sig också för sjukdomens
utbredning och de samhällsfaktorer som påverkar
förekomsten av Kol .

Kartlägger
åderförkalkning
Åsa Tivesten
är ny docent
i medicin vid
Sahlgrenska
akademin,
Göteborgs universitet. Hennes forskning
handlar om könshormoner,
som till exempel östrogen
och testosteron, och hur
dessa hormoner påverkar
utvecklingen av åderförkalkning. Forskarlaget
använder sig bland annat av
stora befolkningsbaserade
studier.

Inspiratör
på väg
mot Europa
Hon är 24 år ung och redan erfaren egen
företagare. Hennes ledord är Våga, vårda, vinn! som också är titeln på en nyutkommen bok om hennes framgångssaga.
I dag utses Therese Albrechtson från
Partille till EU-ambassadör för kvinnligt
företagande.

N

är Therese Albrechtson som nybliven
19-årig student tackade nej till platsen
på Handelshögskolan i Stockholm var
det många i omgivningen som skakade på huvudet. Men Therese visste vad hon ville och THERESE VÄXTE UPP I PARTILLE med mamma
brann för. Hon ville starta eget företag och det Annica, pappa Stefan och lillebror Tobias. Det
med en gång!
var en aktiv familj där sportaktiviteter fick ta
Men början blev inte helt lätt. För att komma mycket plats. Idrotten kom att betyda mycket
för Therese, först handboll och seigång med sitt företag behövde
hon ett startkapital. När hon ” Alla kan
nare både fotboll och tennis. Det
varken fick starta-eget-bidrag
var inom idrotten som hon kom att
prestera bra
eller banklån tog hon kontakt
bygga upp sin självkänsla och utmed media och berättade om i medgång,
veckla sin starka tävlingsinstinkt,
sin affärsidé. Lokaltidningen
menar hon själv.
i Partille nappade och efter men det är
Att hon var bra på att sälja vireportaget i tidningen hörde när svackorna
sade sig tidigt. På mellanstadiet
flera personer av sig och erbjöd
skulle klassen sälja vattendroppar
sig att låna ut pengar. Therese kommer som
från Unicef till förmån för barn i
Afrika. För varje såld droppe gick
lovade dem att betala tillbaka det gäller”
fem kronor till klasskassan. Komalltihop inom ett år.
pisarna tröttnade ganska snabbt,
– Men redan efter ett halvår
men Therese stod på torget utanför skolan
var jag skuldfri, berättar hon.
Så startade hon sitt första företag Body- och sålde varenda rast. Till slut hade hon sålt
guard säkerhetsprodukter AB. Huvudsaklig så mycket att hela klassen kunde åka på utprodukt var en självförsvarssprej som förblin- flykt till Flatön.
dar förövaren i fem till femton minuter och
– Jag fick tre jongleringsbollar av klassen
märker honom med färg som sitter kvar i en som tack, men viktigast var känslan att ha
fixat resan.
THERESE ALBRECHTSON
Aktuell: Utses idag till EU-ambassadör för
kvinnligt företagande
Yrke: vd
Ålder: 24 år
Bor: Lägenhet i Göteborg
Familj: Pojkvännen Michael Apelgren, mamma,
pappa, brorsan, mor- och farföräldrar
Intressen: Umgås med vänner, resor, idrott

ENERGISK. Therese Albrechtson ser fram emot sitt nya

rädslan. Våga, vårda, vinn! är också titeln på
den bok hon skrivit tillsammans med Maria
Otterling. I den här boken finns det samlat en
massa klokskap och goda råd till den som går
med tankar om att starta eget.
– Tankarna på en bok kom upp i samband
med mina föreläsningar, det var så många som
frågade efter någon skriftlig information om
det jag hade pratat om. Maria Otterling hade
jag haft kontakt med tidigare och jag märkte
att hon förstod mig och mitt sätt att tänka.

HENNES TRE LEDORD – våg a, vårda, vinn – kommer från den tid hon spelade handboll. Hennes tränare brukade säga att spelarna måste
våga satsa framåt men samtidigt vårda bollen
för att vinna matchen.
Som egen företagare har Therese gjort dessa
ord till sina: Våga vinna, lyckas och misslyckas;
vårda familj, vänner och egen tid samt kunder och kontakter; vinn tron på dig själv, över

VISST ÄR BERÄTTELSEN OM THERESE en framgångssaga, men självklart har hon åkt på en
hel del smällar. Som när hon storgråtande

Carl Rupert Nyblom
och författarinnan Helena Nyblom.
Hildes konstnärsbana började på Edvard
Berggrens och Gottfried Larssons konstskola i Stockholm, men
scenen lockade och måleriet fick snart ge plats
åt sång och teaterstudier. Augustin Koch var

hennes första sångpedagog och senare Sigrid Terlizzi, som betydde mest för hennes
sångutveckling.
Första scendebuten skedde på Oscarsteatern i Stockholm 1933 som Drottning Anna
i operetten: De tre Musketörerna i regi av
Gösta Ekman(sr). Sedan följde engagemang
både på Storan i Göteborg och gästspel i
Malmö, då de flesta titelrollerna i de gamla
klassikerna av Léhàr, Offenbach, Kálmán
med flera avverkades. Det verkliga genom-

Minnesord

Hilde Nyblom

SÅ GÖR VI NAMN
GP välkomnar minnesord. Vi vill
veta den avlidnes hemort, ålder
och närmast anhöriga. Så även
skribentens namn, adress och
telefonnummer. Av utrymmesskäl bör texten vara högst 2 500
tecken. Vi förbehåller oss rätten
att korta och ändra.
Adresser finns överst på sidan.

vecka. Sakta men säkert rullade verksamheten
igång och gick efter ett tag riktigt bra. Therese
var ute på kundbesök och gjorde det hon är
bäst på – att sälja. Order strömmade in till
företaget. Då var hon tacksam över att ha ett
stabilt nätverk omkring sig, främst föräldrar
och mor- och farföräldrar, som ställde upp när
hon behövde praktisk hjälp för att packa och
få iväg leveranserna.
– I det där skedet var jag så säker på att
lyckas och i sin övertygelse drar man liksom
med sig andra.

Hilde Nyblom har avlidit i en ålder av 101
år. Närmast anhöriga är hennes syskonbarn
med familjer.

Yngsta dotter till konstnärsparet Lennart
och Olga Nyblom, barnbarn till professor
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... 1966 upphävs

... 1979 åtalas den

... 1981 utnämns Raul

... 1983 inleder

dödsdomen mot Lee
Harvey Oswalds mördare Jack Ruby. En besvärsdomstol i Texas
beslutar att Ruby skall
granskas på nytt.

förre FN-officeren Stig
Bergling vid Stockholms
tingsrätt för grovt spioneri. I december döms
han till livstids fängelse,
men släpps i juli 1997.

Wallenberg till amerikansk hedersmedborgare.
Tidigare har bara Winston Churchill hedrats
med denna exklusiva
utmärkelse.

Cliff Richard sin
Silverturné
i England för
att fira sina 25 år
som artist.

Nytt om namn
Med examensbevis på fickan

Bild: ANDERS HOFGREN

uppdrag som EU-ambassadör för kvinnligt företagande.

sprang ut från sin första föreläsning. Eller som
när hon utan att ha ett skrivet avtal levererade
varor för nästan 200 000 kronor till en trevlig
norrman som sedan inte betalade. En annan
gång fick hon en stämningsansökan med posten där hon anklagades för att använda någon
annans varumärke.
Men enligt Therese kan misslyckanden vara
både utvecklande och lärorika. Man måste tilllåta sig att göra misstag.
– Alla kan prestera bra i medgång, men det
är när svackorna kommer som det gäller. I stället för att se sig själv som offer gäller det att se
vad man kan lära sig och sedan går vidare.
Förra året sålde Therese Bodyguard AB. Det

brottet skedde 1936 på Göteborgs Lyriska Teater i rollen som
Kersti i operan Kronbruden av
Ture Rangström.
1937-38 framträdde Hilde på
Kungl. Teatern i Stockholm som
Tosca, Mimi i Bohème och Aida
mot bland annat Jussi Björling.
Fram emot 1950 var det mest
klassisk operett som gällde, med
gästspel i Sverige och Norden.

var inget lätt beslut. Året innan hade hon fått
en hjärnblödning i samband med ett olycksfall och hon kände att det blev för krävande
för henne att driva företaget. Idag äger hon
Therese Albrechtson Holding AB med dotterbolaget Greyzone AB samt 50 procent i företaget Iboards.se. En stor del av sin tid använder
hon numera till att åka runt och föreläsa om
företagande och entreprenörskap.
SEDAN STARTEN HAR UTMÄRKELSERNA och
nomineringarna duggat tätt över Therese,
bland mycket annat har hon utsetts till Europas bästa unga entreprenör 2009 av tidningen
Business Week, hon utsågs till Årets nytänk

Några år senare lämnade hon
sången och övergick till talscenen. Hon slog igenom som
komediénne på Åbo Svenska
Teater och gästade även Vasan i
Stockholm och Riksteatern. Hilde gjorde även lycka som radioprogrammakare i Helsingfors
med bland annat barnprogram
och dramatiserade konstnärsporträtt.

2005, Årets Uppstickare 2006 och Sveriges
ovanligaste företagare 2006.
Och nu blir hon alltså EU-ambassadör för
kvinnligt företagande.
– Det ska bli jättespännande och det känns
verkligen som en ära. Förutom några konferenser i Bryssel och att ingå i en jury som ska
utse bästa organisation för företagsamhet ingår det i uppdraget att sprida inspiration och
energi till andra som funderar på att starta företag och det är verkligen något som jag brinner för, försäkrar Therese.

När hon återkom från Finland som änka, efter mångårigt
äktenskap med den finlandssvenske teaterchefen Rurik
Ekroos, blommade intresset för
måleri upp på nytt och arbetet
framför staffliet var ständigt
aktivt vilket flera av hennes
utställningar vittnade om, inte
minst hennes sista vid 93 års
ålder. Med hjälp av Höstsol

MARIA BERGGREN
031-62 40 00 namn@gp.se

hade hon i 26 år sin trygga plats
på Borgerskapets Enkehus i
Stockholm, där hon så sent som
vintern 2008, när hon fyllt 100,
målade sina sista akvareller.

KRISTOFER RÖHR
RAGNA NYBLOM
MIKAEL RÖHR
CAROLA RÖHR

Högskolan Väst har massor av
duktiga studenter som tagit
examen under augusti 2009.
Här är listan.
Filosofie kandidatexamen
med huvudämnet omvårdnad, 120 poäng: Annika
Bergman, Trollhättan, Carina
Corell, Marstrand, Marie
Wighed, Uddevalla, Jenny
Hagman, Göteborg, Nathalie
Sakat, Göteborg, Elisabeth
Lundblad, Alafors, Arndís
Finna Ólafsdóttir, Uddevalla,
Signhild Höj, Trollhättan,
Maria Hjälm, Västra Frölunda, Jennifer Hansson
Söderqvist, Ljungskile, Sofia
Alhäll, Ljungskile, Therese
Johansson, Uddevalla, Krister
Vierikko, Trollhättan, Maria
Svensson, Trollhättan, Helen
Niklasson, Dingle, Cecilia Molyneux, Göteborg, Linda Alfredsson, Mellerud och Emelie
Steen, Kode.
Ekonomie kandidatexamen,
med huvudämnet företagsekonomi: Maria Alexandersson, Munkedal. Samma examen där studenten också gått
en co-op utbildning: Jonas
Edvinsson, Uddevalla och Maria-Lisa Larsson, Strömstad.
Filosofie kandidatexamen,
med huvudämnet kulturvetenskap: Malin Gustavsson,
Uddevalla. Med huvudämnet
socialt arbete: Mette Grevle,
Mölndal. Med huvudämnet
statsvetenskap: Karin Persson
Strömbäck, Göteborg.
Högskoleexamen med
inriktning mot fastighetsutveckling, värdering och
fastighetsförmedling, 120 poäng: Jane Christian, Lilla Edet
och Maria Albertsson, Dingle.
Högskoleingenjörsexamen,
lantmäteriteknik, 120 poäng:
Kristin Ulfstad, Tanumshede.
Lärarexamen avsedd för
undervisning i grundskolans
senare år, 180 poäng: Sofia
Höglund, Lidköping. Social
omsorgsexamen med inriktning mot socialpedagogiskt
arbete, 140 poäng: Mette
Grevle, Mölndal och Veronica
Johansson, Upphärad.
Specialistsjuksköterskeexamen som distriktssköterska,
50 poäng: Carina Corell,
Marstrand, Ann Lundsten,
Lindome och Pia Widing,
Trollhättan.
Examen på Grundnivå
Filosofie kandidatexamen
med huvudområdet informatik, 180 högskolepoäng: Mikael Larsson, Lidköping. Med
huvudområdet omvårdnad:
Sofia Anker, Göteborg, Caroline Andersson, Vänersborg,
Anna Andersson, Göteborg,
Linn Almér, Mellerud och Jenny Axelsson, Göteborg. Med
inriktning mot pedagogik
och hälsopromotion: Christine
Lihv, Göteborg och Emma Salomonsson, Göteborg.

