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22 MARS
I dag har Kennet och Kent 
namnsdag. Kennet har keltiskt 
ursprung och betyder ”skön”. 
Omkring 32 400 heter Kennet, 
cirka 16 100 har det som tilltals-
namn eller första förnamn. Kent, 
kortformen av Kennet, var popu-
lärt under 1940- till 1960-talen. 
Cirka 36 900 heter Kent, omkring 
20 900 kallas så eller har det 
som första förnamn.

DAGENS CITAT

”Äran lyser klart på 
långt håll, liksom 
lysmaskar, men ser 
man närmare på 
den finns varken 
värme eller ljus.”
John Webster, engelsk  
dramatiker, cirka 1580-1634

DET HÄNDE DÅ

*	För 15 år sedan, 2001, öppna-
des Cebit, världens största dator- 
och it-mässa, i tyska Hannover. 
Under mässan presenterades en 
verklig exklusivitet: en kamera 
som kunde kopplas till Erics-
sons mobiltelefoner. Med den 
påhängda kameran gick det att 
ta fem bilder som sedan kunde 
skickas vidare; knappast sensa-
tionellt i dag.
*	För 55 år sedan, 1961, kom 
domarna i den spionhärva som 
brittiska säkerhetstjänsten avslö-
jat i januari. En liga hade försett 
Sovjetunionen med mängder av 
material. Gordon Lonsdale döm-
des till 25 års fängelse, det äkta 
paret Peter och Helen Kroger fick 
20 år, medan de andra inblan-
dade skulle sitta bakom lås och 
bom i 15 år.
*	För 90 år sedan, 1926, hade 
den svenska stumfilmsversionen 
av teaterfarsen Charleys tant 
från 1892 premiär. I huvudrol-
lerna sågs Elis Ellis och Renée 
Björling. Elis Ellis spelade ti-
telrollen första gången på scen 
1907 och drygt tusen gånger till. 

FÖDELSEDAGEN

*	För 61 år sedan, 1955, föd-
des den svenska skådespelaren 
Lena Olin. Hon arbetade flera år 
på Dramaten, fick internationellt 
genombrott med filmen Varats 
olidliga lätthet 1988 och inledde 
en karriär i Hollywood. Hon har 
medverkat i flera av maken Las-
se Hallströms filmer som Hypno-
tisören samt varit med i tv-serier 
som Welcome to Sweden. Nyligen 
blev det klart att Olin ska göra en 
av huvudrollerna i Michael Coo-
neys nya påkostade dramaserie 
Spark.

Vi träffas i Chicagos downtown, 
känt inte minst för sina många 
höga skyskrapor. 

Det är Spring Break, det vill säga 
ferie mellan vinter- och vårtermi-
nen, och Axl tillbringar två veckor 
i förorten Huntley med rumskom-
pisen Nick och hans familj. 

– Många internationella studen-
ter på vårt college söker sig främst 
till andra internationella studen-
ter. Men mitt umgänge består till 
största delen av amerikaner.

AXL ERIKSSON  började träna ame-
rikansk fotboll redan för tio år 
sedan. Hans lag heter Göteborg 
Marvels och har ännu inte riktigt 
nått samma berömdhet som IFK 
Göteborg...

– Men det är en fantastiskt rolig 
sport.

Och det är tack vare amerikansk 

fotboll som han idag studerar vid 
Augustana college i Rock Island, 
ursprungligen grundat av svenska 
emigranter.

– Sommaren 2014 var jag i USA 
och deltog i något som heter Ryan 
Kerrigan´s Football Camp, i Virgi-
nia. Det gick ganska bra och jag fick 
två utmärkelser, bland annat för att 
ha varit en bra förebild på många 
sätt och även för att jag alltid gav 
järnet, berättar han.

En gnista hade tänts och tillbaka 

i Sverige och sista året på Hule-
bäcksgymnasiet i Mölnlycke, lade 
Axl Eriksson ut matchresultat och 
videoklipp på den amerikanska 
idrotts-sajten NCSA.

– Det kom flera matchningar och 
jag fastnade för Augustana. De har 
ett mycket bra fotbollslag och ut-
bildningen är högklassig. 

– För mig är det viktigt att inte 
bara idrotta, utan att även skaffa 
mig en god utbildning.

AUGUSTANA ÄR  ett så kallat Liberal 
Arts College. Sådana är vanliga i 
USA och typiskt är att studenterna 
är relativt få, oftast bor på campus 
samt att de får en bred högskoleut-
bildning. 

Med bredd menas korsbefrukt-
ning, det vill säga en naturvetare 
kan också ta en kurs i till exempel 
Shakespeares dramatik.

– Jag kommer att vara här i fyra 
år och får då en bachelor-examen. 
Planen är att ta en major i kemi och 
geologi, det vill säga ha dem som 
huvudämnen.

– Fysik vore också intressant och 
eftersom det är ett Liberal Arts Col-
lege kommer jag kanske läsa histo-
ria eller samhällsvetenskap.
Men, är det inte förskräckligt dyrt 
att studera i USA? 

– Jo, fast samtidigt finns här ett 
välutvecklat stipendiesystem. Jag 
har svenska studiemedel från CSN 

Bild: SÖREN VIKTORSSON

TONÅRING MED AMBITIONER. 19-årige Axl Eriksson från Landvetter kombinerar de utmanande studierna på Augustana College med en tuff satsning på  
amerikansk fotboll.

Amerikansk fotboll är otroligt populär i USA. Till de unga talang-
erna hör en 19-åring från Landvetter. 
– Här får jag stenhård träning och samtidigt en akademisk utbild-
ning på hög nivå, konstaterar Axl Eriksson som sedan i höstas 
studerar vid Augustana College i Illinois.

Fotbollsdoldis 
med studieflit

SVENSKAR I VÄRLDEN



27TISDAG 22 MARS 2016

NAMN

Bild: SÖREN VIKTORSSON

TONÅRING MED AMBITIONER. 19-årige Axl Eriksson från Landvetter kombinerar de utmanande studierna på Augustana College med en tuff satsning på  
amerikansk fotboll.

och sedan ganska bra stipendier 
från Augustana.
Är det inte litet läskigt att som blott 
19-åring åka till USA och veta att 
här ska man bo i fyra år?

– Nej, jag är väldigt utåtriktad 
och om det är något jag behöver 
hjälp med frågar jag. Amerika-
nerna är väldigt hjälpsamma och 
trevliga. 

– Jag har jag inte upplevt den där 
kulturchocken man hört talas om. 
Förutom när det gäller maten. 
Berätta!

– Jag äter helst nyttig mat med 
mycket grönsaker etcetera på tall-
riken. Men mina studiekamraters 
tallrikar innehåller mycket fett 
och kött och pommes frites.  Det är 
pannkakor och ägg och bacon och 
hamburgare till frukost. Men då 
äter jag gröt och skolans cafeteria 
erbjuder också mycket grönt.
Har de amerikanska kompisarna ta-
git intryck av Axl from Sweden i det 
här sammanhanget?

– Nej, jag tror inte riktigt det...

COLLEGE I USA ger en akademisk 
grundutbildning om fyra år, däre-
mot är det bara universiteten som 
också erbjuder forskarutbildning.

– Utbildningen på mitt college är 
väldigt bra och lärarna är mycket 
tillgängliga. När som helst kan 
man gå in på deras kontor och fråga 
och få hjälp.

Hur är det med läxor?
– En del. Men man försöker gå 

ifrån det. För det är varje students 
eget ansvar att vilja lära. 
Hur mycket tid tar amerikanska 
fotbollen?

– Det är träning nästan varje dag, 
antingen fotboll eller gym. Och på 
helgerna har vi matcher.

EFTERSOM AUGUSTANAS  fotbollslag 
har gott rykte, får de bra och tuffa 
coacher.

– Ger vi inte järnet på träningen 
blir det extra löprundor och arm-
hävningar, förklarar Axl, som ju 
ännu bara är i början av studierna 
och ännu inte börjat fundera i yr-
kesbanor.
Slutligen, berätta något skoj du rå-
kat ut för här i USA!

– Ok, jag var ganska ny när vår 
coach gav order att vi efter en öv-
ning skulle rulla tre varv, ”roll 
 three times”. Men eftersom man 
har hjälm på sig och hör dåligt 
uppfattade jag det som rawr, alltså 
att skrika.

– Så medan de andra rullade runt 
skrek jag tre gånger. Då var det ju 
en och annan medspelare som ef-
teråt tittade på mig..!

SÖREN VIKTORSSON
031-62 40 00 namn@gp.se

Axl Eriksson
*	Ålder: 19 år.
*	Yrke: Studerande vid Augusta-
na College i Rock Island, Illinois.
*	Familj: Pappa Peder och Mam-
ma Anna-Maj.
*	Bor: På colleget.
*	Aktuell: Framtidslöfte inom 
amerikansk fotboll.
*	Det ovanliga förnamnet: ”Mina 
föräldrar tyckte om Guns N’ Ro-
ses, vars sångares namn är Axl.”

”Här får jag 
stenhård träning 
och samtidigt 
en akademisk 
utbildning 
på hög nivå”

AXL ERIKSSON

Henrik 
Zetterberg
Professor i neurokemi

T
vå timmar efter att jag hade skickat in min föregående 
krönika, som handlade om reträttvägar för skan-
daldrabbade chefer, till redaktören för denna spalt, 
ringer telefonen: ”Det är från Sjöpolisen”. 

Sedan jag under Instöbron misstog en sjöpolis med fartka-
mera för en kajakpaddlare i sjönöd har jag varit lite rädd för 
denna myndighet. Jag springer upp ur Sahlgrenskas kulvert 
till ett ställe med bättre mottagning.

Den första semesterveckan sommaren 2014 lade jag tillsam-
mans med mina barn i två krabbtinor vid Älgö gavel märkta 
med namn och mobilnummer, samt ett F för fritidsfiske. Det 
var en härlig dag och vi for i vår eka vidare till Dyrön för att äta 
glass på Linas Brygga. Morgonen därpå var tinorna borta. Jag 
ringde till Kustbevakningen och Sjöpolisen, som inte kände 
till några beslag på platsen. De rådde mig att polisanmäla 
förlusten för att undvika problem, om mina tinor skulle dyka 
upp i tjuvfiskesammanhang. 

NÄSTAN TVÅ ÅR senare ringer således Sjöpolisen.
”Fiskade du krabba på Älgö gavel den 2 juli, 2014?”, undrar 

en polisassistent. 
”Ja”, svarar jag, förväntansfullt (tänk om de har hittat mina 

försvunna krabbtinor!), men samtidigt lite förundrad. 
”Flyktöppningarna på dina tinor hade en diameter på 54 

mm, men skulle ha haft en diameter på 75 mm. De är juster-
bara”.

”Oj”, säger jag, ”detta hade jag ingen aning om! Det var 
verkligen inte meningen. Småkrabbor skulle jag hur som helst 

ha släppt tillbaka för de är inte goda att äta”.
”Det spelar ingen roll”, säger polisassistenten. ”Du kommer 

nu att åtalas för brott mot fiskelagen. Vad har du för årsin-
komst? Är du gift? Har du barn? Har du utomäktenskapliga 
barn”? (Här inhämtas underlag för fastställande av straffets 
storlek.) Min hjärna går på högvarv; det bara måste vara någon 
som skojar med mig! Men icke…

F
örundersökningsprotokollet, som är på 16 sidor, kom-
mer hem till mig några dagar senare och domen kort 
därpå. Det är spännande och lite otäckt att läsa om sig 
själv i ett kriminaltekniskt sammanhang. Jag kallas för 

”den utpekade Zetterberg”, vilket stör mig lite (är man verk-
ligen utpekad om man har lämnat sitt namn och nummer på 
brottsplatsen?), men det är förstås en betydelselös detalj. 

Det visar sig att Hakefjorden patrulleras av en fisketillsyns-
man, som dokumenterat ärendet med imponerande precision 
och riktighet, inte olikt det sätt på vilket man i bästa fall skri-
ver lab-protokoll. Det finns en karta över brottsplatsen och 
foton på mina tinor och skärmen på ett digitalt skjutmått, där 
flyktöppningarnas diameter framgår i millimeter med två 
decimalers noggrannhet. Tinorna med de justerbara flyktöpp-
ningarna har dragits upp och fraktats till Tångudden. 

JAG BETALAR MINA böter, hämtar mina tinor, beställer ett ut-
drag ur belastningsregistret och meddelar mina arbetsgivare, 
att de nu har en anställd, som är dömd för brott mot fiskela-
gen. Undrar om detta är förenligt med Göteborgs universitets 
havsforskningsprofil? Jag kommer på mig själv med att googla 
på biodlarföreningar i Skaraborg. 

Brottsplats 
Hakefjorden

K RÖ N I K A

”Det spelar ingen roll. Du kommer 
att åtalas för brott mot fiskelagen”
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