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MINNESORD

Alberto Jorge Toth
Alberto Jorge Toth, Göteborg, har avlidit efter en 
långvarig kamp mot en obotlig sjukdom, 64 år 
gammal. Han efterlämnar hustrun Sheila, sönerna 
Emilio och Alexander samt dottern Gabriella.

Albertos liv 
började i Uru-
guay. Hans 
pappa dog 
när Alberto 
bara var 15 år. 
Ansvarfullt 
tog han hand 
om sin mor 
och lillasyster 
och kom att 
trivas i den 
beskyddarroll 
som i stor utsträckning kom att prägla hans 
personlighet. Han har alltid varit den allom-
famnande varma storebrodern i de sociala 
sammanhang där han ingått och har mycket 
kärleksfullt månat om sin familj och sina 
närmaste.

UNDER 60- TALET hårdnade det politiska 
klimatet i Uruguay. I strävan efter social 
rättvisa växte en stark folkrörelse fram. Den 
slogs ner av militären, och dess anhängare 
förföljdes och kastades i fängelse. Alberto 
hade börjat läsa medicin men blev successivt 
mer involverad i kampen. Han fängslades i 
fyra år. I fängelset blev han, med sitt förtro-
endegivande sätt och sin omtanke om andra, 
en uppskattad kamrat.

När Alberto lämnade fängelset i Uruguay 
utvisades han till Sverige och bosatte sig i 
Stockholm. Väl i Sverige avslutade han sina 
studier i medicin, blev läkare och började sin 
AT-tjänst i Örnsköldsvik.

Alberto jobbade under ett par år som vo-
lontär i Nicaragua där han gjorde en prak-
tisk insats för några av världens mest utsatta 
människor. Han arbetade hårt på dagarna 
men hann också med spännande diskus-
sioner och social samvaro på kvällarna. Här 
träffade han Sheila, en volontär från Eng-
land. De blev snart ett par och hon följde 
med tillbaka till Sverige.

Nu tog Albertos karriär fart. Han tjänst-
gjorde i Falköping och efter några år flyttade 
de till Göteborg.  Alberto fick jobb i Borås, 
blev överläkare inom gastroenterologi och 
invärtesmedicin i Skene och hamnade slutli-
gen på NÄL i Trollhättan. 

VÄNNER, BÅDE FRÅN den politiska kampen i 
Uruguay och nyfunna vänner i Sverige, blev 
ställföreträdande för familjen som fanns 
långt borta. 

Albertos politiska engagemang genomsy-
rade hans liv. Han var en outtröttlig fören-
ingsmänniska. Han var fylld av idéer och äls-
kade att debattera. Han grävde där han stod. 
Han engagerade sig lokalt, på jobbet, som 
en av Vänsterpartiets representanter i regi-
onfullmäktige, och naturligtvis globalt, som 
ordförande i Breda Fronten (Frente Amplio) 
i Göteborg och aktiv i stödföreningen för 
äldre spansktalande. 

Han var övertygad att förändring var 
möjlig och värd att kämpa för – han hade ju 
sett vad man åstadkommit de senaste åren i 
Uruguay.

Alberto lämnar ett stort tomrum efter sig.  
Vi är många som kommer att sakna honom 
med sin värme, generositet, goda råd, glädje 
och medmänsklighet.

Daniel Medina
Uruguays Frente Amplio i Göteborg

My får stjärnor  att glänsa
Hon tog klivet in i Londons 
filmvärld för åtta år sedan. 
Sedan dess har makeupartisten 
My Alehammar från Örgryte 
bockat av ett femtiotal produk-
tioner.

Vi har tagit oss till Bromley-by-
Bow i Londons östra kanter. Där 
ligger Three Mills Studios där 
My Alehammar för närvarande är 
stationerad. Trots att det är tidig 
morgon råder det full aktivitet. 
Produktionen av Hot Property har 

nått halvlek och stressnivån börjar 
nå sitt klimax. 

My är i full färd med att sminka 
MyAnna Buring, som är en av hu-
vudrollsinnehavarna, kanske mest 
känd som Tanya i The Twilight Saga 
eller som Edna Braithwaite i Down-
ton Abbey. Hon beskriver den nya 
filmen som en modern tappning 
av Ensam Hemma för vuxna. Pre-
miären äger rum nästa år. 

– Tänk att det finns två My, båda 
svenskar och bor i samma stad, job-
bar i samma bransch, och nu befin-
ner sig i samma rum, det händer 
inte ofta, utbrister My Alehammar. 
Och så är vi båda döpta efter Lilla 
My i Muminböckerna!  

My Alehammar, 35, har nyligen 
tagit steget in i världen med stor-
budgetproduktioner – ett rejält 
kliv från lågbudgetproduktion, där 
hon harvat under de första åren av 
sin karriär. Hon beskriver det som 
en ”nödvändig” resa. 

– Jag jobbade gratis under mitt 
första år, det var liksom inget snack 
om saken. Det måste alla gå igenom 
för att successivt börja klättra på 
karriärstegen.

TEMPOT ÄR INTENSTIVT, 16 timmar 
långa arbetsdagar och i bästa fall 
några timmars sömn innan det 
är dags igen. Kroppen tar förstås 
stryk emellanåt och det gäller att 
försöka ta hand om sig själv så gott 
man kan.  

– Man ger sig inte in i branschen 
om man inte är passionerad, säger 
My Alehammar.

Hon skojar om hur hon har gjort 
sig känd som ”The queen of low 
budget” i Londons filmvärld.

My Alehmmar har en energi som 
fyller hela rummet, man liksom 
smittas med. Hon skämtar om hur 
hon nyligen ryckte in på ett kon-
torsjobb för att hjälpa en kompis. 
En värld som var otroligt främman-
de och långtifrån filmvärlden – och 
enligt My, olidligt trist. 

– Jag är helt klart i mitt rätta ele-
ment här, ingen dag är den andra 
sig lik. Det händer saker hela tiden 
och man kan skämta och vara sig 
själv, vi är som en enda stor familj. 

Det har inneburit, blod, svett och 
tårar att komma dit jag är nu men 
min resa är långtifrån slut an, den 
har bara börjat!

Hon kom till London för drygt 
fjorton år sedan för kärlekens skull 
via de franska alperna där hon träf-
fade en engelsman. Så småningom 
började hon studera filmproduk-
tion på Ravensbourne College of 
Design and Communication.

– Sedan jobbade jag som koordi-
nator inom efterbearbetning, men 
kände att det inte var helt rätt fack 
för mig. Något fattades och jag 
fick inte utlopp för min kreativi-
tet. Jag sökte till London College 
of Fashion och en utbildning som 
heter Makeup and Prosthetics for 
Performance och kom in, med blan-
dad support från familjen. 

My Alehammars mamma och 
syster är också sminköser och har 

drivit Face Stockholm på Vallgatan 
i Göteborg. De tyckte att hennes då-
varande jobb var tryggt och säkert 
och ifrågasatte hennes val om att ge 

sig in i samma bransch.
– Jobbet handlar om så mycket 

mer än just bara själva sminket. 
Som makeupartist måste man vara 
social och älska människor. Man 

jobbar verkligen nära inpå, och 
det är otroligt viktigt att få dem att 
känna sig bekväma, förklarar My. 

– Man är något av en psykolog 
emellanåt. Jag lyssnar och försöker 
peppa inför nästa tagning, det blir 
både tårar och skratt!

UNDER VÅRT SAMTAL slår sig skå-
despelaren Alex Ferns ned för att 
bli sminkad. Han spelar en syda-
frikansk skurkaktig figur i ”Hot 
Property” och ber mig att skriva 
hur duktig han tycker My är – en av 
de bästa han mött i branschen och 
ber henne samtidigt om att sluta 
vara blygsam. De båda skämtar om 
svenskhet och My blandar svenska 
och engelska, och avslöjar att hon 
utvecklat en brittisk accent.

Hon stoppar ett gäng sminbor-
star i jackfickan innan vi lämnar 
sminkloungen. Vi ger oss ut för att 

bevaka en scentagning där MyAnna 
Buhring stapplar nedför en trappa 
i alltför höga klackskor.

MY ALEHAMMAR HAR efter åtta år i 
branschen ett femtiotal långfilms-
produktioner bakom sig; hon har 
bland annat jobbat med den brittiska 
uppsättningen av Wallander tillsam-
mans med flerfaldigt BAFTA- och 
Emmybelönade Kenneth Branagh, 
och står bakom Robbie Williamsvi-
deon ”You don’t know me”. 

Senaste långfilmsproduktionen 
var ”Montana” där Lars Mikkelsen 
spelar huvudrollen och nu ”Hot 
Property”. Med det har även blivit 
skräckfilmer – vampyrscener i syn-
nerhet har blivit en specialitet, och 
idag är My framstående vad gäller att 
skapa specialeffekter och protetik.  

My drömmer om att en dag jobba 
i Sverige.

– Jag vill väldigt gärna jobba på 
hemmaplan framöver men London 
kommer jag nog aldrig att lämna 
helt och hållet. Jag är en ”proud 
Swede” men ser mig själv som en 
Londoner. 

Fast det är mycket som hon sak-
nar hemifrån.

– Saltlakrits, korvmojarna och 
räkor, jag menar, räkor från Göte-
borg! Och så drickvattnet som är så 
gott, friskt och sött, det smakar som 
vattenmelon! När jag är hemma 
brukar jag hänga på Restaurang Fa-
miljen – där är jag tillåten att göra 
vad jag vill, till och med att dansa 
på borden, skämtar My. Allvarligt 
talat, det är det bästa stället i Gö-
teborg; god mat, schysst personal 
och skön stämning. 

EMELIE  KRUGLY HILL
031-62 40 00 namn@gp.se

My Alehammar
Aktuell: Som makeupartist i kom-
mande komedin ”Hot Property” där 
MyAnna Buhring är en av huvud-
rollsinnehavarna
Ålder: 35
Yrke: Makeupartist
Bor: Hackney, Östra London. Upp-
vuxen i Örgryte
Familj: Mamma och syster i Göte-
borg och i London ett stort nätverk 
av vänner
Läs mer: www.cargocollective.com/
my_alehammar

”Man är något av en 
psykolog emellanåt. 
Jag lyssnar och 
försöker peppa inför 
nästa tagning, det 
blir både tårar och 
skratt!”

” Jag jobbade gratis 
under mitt första år, 
det var liksom inget 
snack om saken”

28 MARS

1939
marscherar Francos trupper in i 
Madrid. Därmed är det spanska 
inbördeskriget, som pågått se-
dan 1936, slut.

1953 
debuterar för-
fattaren Sara 
Lidman med 
Tjär dalen.

1970 
skriver Expressen att Siw 
Malmkvist kommer att bli som-
marens dyraste folkparksartist. 
7 500 kronor tar hon för ett 
uppträdande en lördagskväll. 
Gunde Johansson är billigare, 
för 1 200 kronor sjunger han 
och berättar Värmlandshisto-
rier.

1974 
får Björn Skifs och hans grupp 
Blue Swede en amerikansk 
guldskiva för Hooked On A 
Feeling.

1979 
havererar kärnkraftverket på 
Three Miles Island vid Harris-
burg i USA. Efter det beslutas 
att Sverige skall ha folkomröst-
ning om kärnkraften.

1985 
dör den ryskjudiske målaren 
Marc Chagall.

De finns mitt 
ibland oss – 
människorna 
som bär på en 
historia värd 
att berätta. 
Säkert känner 
du någon med 
ett spännande 
levnadsöde. 
Skriv och tipsa 
oss.

Ett livs 
historia

Kanske är det 
personen du 
lever med 
i dag, kanske 
din ungdoms-
kärlek? Eller 
grabben i 
bloggen bred-
vid.
Du bestämmer. 
Skriv max 
1500 tecken 
om ditt livs 
kärlek. Mejla 
med en jpg-
bild till 
namn@gp.se
Vi väljer ut 
och publicerar 
ett urval.

Mitt livs 
kärlek

♥

Lappkast 
i livet
En del männis-
kor tar mod till 
sig och  
byter spår i 
livet. Känner 
du någon som 
tagit språnget 
mot något 
helt nytt och 
är värd ett 
porträtt i GP? 
Skriv och tipsa 
oss.

Regler för minnesord
Vi vill veta den avlidnes ålder, hemort och 
närmast anhöriga samt skribentens kontakt-
uppgifter. Texten bör vara högst 2 500 tecken 
inklusive mellanslag. Vi förbehåller oss rätten 
att korta och redigera den.



DAGENS NAMN
Malkolm är av keltiskt ursprung 
och mycket vanligt i Skottland. 
Namnet betyder duvans tjänare 
eller Columbas tjänare. Co-
lumba var Skottlands apostel. 
Sammanlagt finns det drygt 
1 100 som heter Malkolm i 
Sverige, runt 300 har det som 
tilltalsnamn. 
Morgan härstammar från det 
walesiska Morcant som betyder 
strålande. Antalet namnbärare 
är runt 10 800 omkring 5 300 
har det som tilltalsnamn.

Bilder: ÅSA WESTERLUND

LONDONDRÖM. Vägen till etablering som make-up artist har inneburit blod, svett och tårar för My Alehammar, som idag                    lever sin dröm i London. Här gör hon MyAnna Buring redo för tagning.

• Svenskar i världen


