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Daniel Björk känner sig lugn i 
London. Precis så uttrycker han 
sig. I en stad där de flesta nog upp-
lever en extrem stress har Daniel 
gjort sig behagligt hemmastad. 
Han har bott här från och till sedan 

2006. Det har blivit några returre-
sor till Sverige och ett mellanslag 
i Windsor innan tillbakaflytten 
2010.

DET VAR GENOM den redaktionel-
la internetsatsningen  Trig.com 
som Daniel kom till den brittiska 
 huvudstaden. Han skrattar lite 

snett åt dess ambition att bli en 
community för coola människor.  
Det höll i två år. Därefter flyttade 
Daniel hem igen. Men han hade 
träffat kärleken i Rob som locka-
de honom tillbaka. Samtidigt blev 
Daniel erbjuden posten som fea-
tureredaktör för Bon Magazines 
internationella upplaga. 

– Jag drömde faktiskt aldrig om 
att bo i London, det bara hände och 
jag har långsamt förälskat mig i 
staden. London är en fantastisk, 
inspirerande och energifylld stad 
att jobba och leva i, här arbetar 
man hårt och ambitionsnivån är 
hög. Media är så otroligt välre-
searchade och journalistiken för 
det mesta välskriven. Här sporras 

man liksom till att bli bäst. Den 
 dynamiska mångfalden och kon-
sten omfamnar ständigt dig.

I dag kallar Daniel Chiswick, 
beläget i Londons västra hörn, för 
hemma. Vi träffas på Sam’s Brasse-
rie and Bar i hemkvarteret. Det är 
måndag morgon, vi dricker kaffe 
och light cola. 

DANIEL ÄR FÖDD och uppvuxen på 
Druvefors i Borås, som på den ti-
den var känd som ”Sveriges fulaste 
och tråkigaste stad”, berättar han 
och blickar tillbaka.

– Alltså, den var väl som städer av 
den storleken är mest, inget vidare 
kul, men till sist hittar man sin lilla 
klick där alla de som inte kände sig 

hemma är välkomna. Vi brukade 
hänga på Rockborgen och gå på 
rollspelsföreningen Armageddons 
fester.

HAN VÄXTE I praktiken upp som 
ensambarn, då Daniels halvbror 
flyttade ut när han var liten, och 
blev uppfostrad och uppvuxen i 
Missionskyrkans församlingsliv. 
De första skolåren tillbringade 
Daniel på Daltorpsskolan, därefter 
Bäckängsgymnasiet med naturve-
tenskaplig inriktning.

– Jag var väldigt aktiv i fören-
ingslivet på gymnasiet, speciellt 
teater- och filosofiföreningarna 
och blomstrade verkligen under 
denna tid, säger han och skrattar 
åt minnet hur han hade börjat 
experimentera med mode, såsom 
brynja över t-shirt.

Skrivandet hade han börjat visa 
intresse för redan då, men tappade 
självförtroende och lusten när en 
svensklärare tyckte att han var för 
experimentell. Man skulle liksom 
hålla sig till fakta och inte ta ut 
svängarna.

PÅ HULTSFREDSFESTIVALEN NÅGOT 
år efter studenten träffade han 
journalisten Madelaine Levy som 
senare blev hans inträdesbiljett 
i branschen. Hon var en av med-
grundarna till det litterära fanzinet 
Mono. Första uppdraget blev att 
skriva en text utifrån Georges Pe-
recs roman Livet en bruksanvisning.

– Det blev en viktig text då jag 

Daniel hittade 
staden att älska
Daniel Björk har aldrig varit rädd för att säga vad han tycker. 
Alltsedan intåget i Sveriges kulturliv i slutet av 90-talet har pen-
nan varit vass. Nu har han skapat sig ett namn i London.
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LANDAT I LONDON. Journalisten Daniel Björk trivs i London, en stad där man sporras att bli bäst, menar han.
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1606 
föddes Rembrandt, en av 
konsthistoriens centralgestal-
ter, verksam både som målare, 
tecknare och grafiker.

1912 
vinner 
den ame-
rikanske 
indianen 
Jim Thorpe 
tiokampen 
vid OS i 
Stockholm.

1946
föddes Linda 
Ronstadt, en 
amerikansk 
sångerska 
vars komp-
band en gång 
i tiden var 
The Eagles.

1947 
införs barnbidraget i Sverige, 
det är på 260 kronor per barn 
och år.

1949
föddes Carl Bildt i Halmstad. 
Han blev moderat partiordfö-
rande 1986 och var statsminis-
ter 1991–94. I dag är han den 
borgerliga regeringens utrikes-
minister. Och denna dag fyller 
han 65 år.

2008 
sker en allvarlig olycka på Lise-
berg i Göteborg då attraktionen 
Rainbow störtar mot marken 
med 36 passagerare. Totalt 
skadas 18 personer.

DAGENS NAMN
Ragnhild är ett gammalt nord-
iskt namn som återfunnits på 
några runstenar. Det är sam-
mansatt av de två orden regin 
som betyder styrande eller 
gudarna och hild som betyder 
beskydd eller strid. Antalet 
namnbärare är runt 11 600, 
omkring 4 300 har det som 
tilltalsnamn.
Ragnvald är ett fornnordiskt 
namn som är bildat av två ord 
som betyder gudamakt respek-
tive härskare. Antalet namnbä-
rare är runt 2 400, lite fler än 
200 har det som tilltalsnamn.

SVENSKAR I VÄRLDEN
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insåg att jag faktiskt kunde skri-
va, berättar Daniel öppenhjärtigt. 
Man kan säga att Madelaine Levy 
på något sätt har varit den röda trå-
den i min karriär och har dykt upp 
vid ett flertal tillfällen och lett mig 
in på olika spår.

HAN HAR STUDERAT FILOSOFI och 
statsvetenskap i Uppsala och 
Stockholm och har varit bosatt i 
både Frankrike och Italien. Da-
niel tillbringade en på många vis 
livsavgörande tid i Florens, där 
han upplevde ett nytt sätt att se 
världen.

– Mentaliteten var helt annor-
lunda än i Sverige. Jag kom i kon-
takt med mode och gayvärlden för 

första gången. I Italien lever man 
och andas mode, allt runtomkring 
en kretsar kring skönhet och det 
var där som mitt intresse för mode 
började odlas på allvar.

Efter hemkomsten så började 
 Daniels frilanskarriär gå från klar-
het till klarhet. Daniels byline har 
regerat flitigt i bland annat Bi-
bel, Nöjesguiden, DN På Stan och 
Svenska Dagbladet och som redak-
tionschef och senare chefredaktör 
för Rodeo.

– Jag har varit väldigt selektiv, 
och haft en känsla av vad som är 
rätt och på så vis successivt byggt 
en position, säger han och reflek-
terar över framgångarna. Men det 
har inte på något sätt varit några 
sötebrödsdagar.

I DAG ÄR han chefredaktör för Bon 
Magazines internationella utgåva, 
men frilansar samtidigt för en rad 
andra publikationer. 

Daniel var nyligen hemma i Sve-
rige, och insåg då att en flytt hem 
känns alltmer avlägsen. 

– Jag föredrar den mångfald som 
London bjuder på och det snabba 
tempot. Allt finns här.

Men han vet inte heller om Lon-
don är för alltid.

– Min pojkvän är biolog och 
drömmer om att bo på exotiska 
platser, kanske provar vi att bo i 
regnskogen en dag, vem vet.

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

MINNESORD

Bertil Karlsson
Bertil Karlsson, en tongivande röst i DHR, har avlidit 
ett par månader före sin 80-årsdag. Hans levnadsöde 
speglar utvecklingen inom funktionshinderområdet 
från 30-talet och fram till nutid. Bertil efterlämnar sin 
sambo Anne-Marie Buhr, syskon, syskonbarn och vän-
ner. 

Bertil växte upp i Bottna 
i norra Bohuslän. Efter-
som han var kortvuxen 
och hade svårigheter att 
gå blev det på den tiden 
ett skäl att utestänga 
honom från skolan. Han 
blev istället erbjuden att 
gå vid Vanföreanstalten 
(senare Änggårdens Yrke-
skola) för att lära sig till 
korgmakare. 

EFTER GENOMGÅNGEN KURS skickades han hem 
med några verktyg. Meningen var att han skulle 
sitta på gården och tillverka korgar, vilket knap-
past var något framtidsyrke. Bertil insåg detta 
och tog själv tag i sin utbildning, bedrev studier 
på Hermods, gick en handelsutbildning i Udde-
valla, läste in gymnasiebetygen på Kom Vux för 
att sedan studera vidare på Socialhögskolan och 
utbilda sig till socionom.  Bertils kamp för att få 
utbildning präglade under alla år hans arbete för 
att unga människor med rörelsehinder skulle få 
en chans till utbildning och arbete.

Bertil blev med åren en välkänd och kunnig 
man i funktionshinderrörelsen med fast för-
ankring i DHR (Förbundet för ett samhälle utan 

rörelsehinder), Göteborgsavdelningen. Där var 
han fram till pensioneringen anställd som om-
budsman. I den rollen hjälpte han medlemmar 
att överklaga olika myndigheters beslut, ge råd 
och stöd när det gällde utbildningsfrågor, bilstöd 
mm. Hans breda kunskapsfält och hans yrkes-
erfarenheter gjorde honom till en trovärdig och 
kunskapsrik personlighet i DHRG. 

TACK VARE SIN stora arbetskapacitet kunde Bertil 
också ägna tid och kraft till att vara förtroen-
devald i DHRs förbundsstyrelse, där han var 
förbundets välkände och uppskattade kassaför-
valtare i 20 år.

Han förenade sin ekonomiska kompetens med 
ideologisk och politisk styrka och kunskap. Han 
var väl förberedd, påläst och med träffsäker argu-
mentation företrädde han DHR och satte spår på 
departement och i myndigheter.

Bertil hade många vänner och alla oss har han 
berikat med sin uppfriskande humor och sin 
speciella förmåga att lätta upp stämningen vid 
sammanträdesborden.

När Bertil drog sig tillbaka för ett tiotal år se-
dan försvann en stark och trovärdig röst i DHR.

        Birgitta Andersson, f.d förbundsordförande, DHR
Gulli Kohlström, f.d vice ordf. i DHRGs styrelse

MINNESORD

Ingrid Johnsson
Ingrid Johnsson, född Windt, har 
avlidit i sitt 90:e levnadsår. När-
mast anhörig är sonen Christer i 
Hudiksvall och barnbarnet, Chris-
tel i Jokkmokk – med familjer.

Ingrid Johnsson var och för-
blev Hisingsflicka. Hon föddes 
den 15 december 1924 i God-
hem, ett av de gamla trähusen 
på Herkulesgatan 41 vid foten 
av Ramberget. Hon förlorade 
sin pappa redan som skolflicka 
men trots svåra ekonomiska för-
hållanden tog hon ändå realexa-
men vid Handelslinjen på Prak-
tiska Mellanskolan i Göteborg. 
Detta var något av en bedrift, 
och hon var först i släkten att ta 
realexamen. 

Ingrid gifte sig tidigt med 
den då kände tävlingscyklisten 
Folke Johnsson. Eftersom hon 
inte var 21 år fyllda, fick hon 
skriva till kungs, som man sade 
då. Ingrid och Folke bosatte sig 
på Hisingen och fick snart so-
nen Christer. 

INGRID VAR ENDA barnet, men 
hon gifte in sig i en stor släkt, 
den Johnssonska familjen. I 
början på 1900-talet var det 
vanligt att folk, som bodde på 
Hisingen, arbetade på varven. 
Far och son jobbade ofta på 
samma varv. Fadern tog därmed 
ansvar för sina söner, så att de 
uppförde sig i Herrans tukt 
och förmaning. Folkes pappa, 
Frans Oscar Johnsson, född 
1872, var propeller-gjutare på 
Götaverken och sedermera även 
förman. Han såg till att hans 
pojkar Bertil, Frank, Kurt, Al-
lan och Gösta blev anställda på 
varvet. På så vis arbetade hela 
släkten på Götaverken. Gos-
sarna började som springpojkar 
och avancerade sedan till andra 

yrken. Till sist blev även Ingrids 
make Folke, som var yngst, an-
ställd som målare. 

Redan år 1946 anställdes Ing-
rid på Intressekontoret på  
Götaverken. Hon stannade kvar 
på sin post till det bittra slutet 
år 1987. Intressekontoret skötte 
de sociala frågorna för persona-
len och hade också en viss kopp-
ling till Andelsföreningen. 

INGRID HADE ETT fenomenalt 
siffersinne. Hon visste person-
numret på alla, som var knutna 
till Intressekontoret. Om hon 
träffade någon ute på stan, sa-
luterade hon dem med person-
numret. Ingrid hade full koll på 
läget och jobbet var som skräd-
darsytt för henne.  

Ingrid var liksom sin make 
sportig. På 40-talet var det inte 
så vanligt att man åkte skrid-
skor. Alla ägde inte skridskor, 
åtminstone inte flickor. Ingrid 
var ett undantag. Medan vi 
andra hasade oss fram på halv-
rör eller i bästa fall helrör, som 
man skruvade på sina kängor 
och som hela tiden ville ramla 
av, så gjorde Ingrid piruetter 
med sina fina konståknings-
skridskor! Det var höga, vita 
skridskokänger. Hon åkte inte i 
töntiga långbyxor som vi, utan i 
kjol som en skridskoprinsessa.

 Ingrid blev den första kvin-

nan i släkten, som hade ett för-
värvsarbete som gift. Hon var 
även den första damen som tog 
körkort. 1950 betraktades detta 
som sensationellt. Hon var före 
maken med körkortet. Så det 
var hon som rattade den första 
bilen, en Renault CV4, årsmo-
dell 1948, till det friköpta torpet 
Hultet i Romelanda.

EGENTLIGEN SKULLE INGRID ha 
kunnat bli handarbetslärarinna 
eller konsthantverkare inom 
textil. 

Ingrid kunde sy alla sorters 
plagg. Hon stickade och virkade 
och till och med knypplade. 
Hon vävde mattor av alla de slag 
från trasmattor till röllakan 
och dukar i linne och bomull. 
Hon sydde sin egen folkdräkt 
av tyger hon själv hade vävt. 
Efter sin pensionering sysslade 
hon mycket med detta och blev 
kursledare i vävning vid Allé-
gården. 

1987 VAR INGRID och Folke 
Johnsson med att starta Lundby 
Hembygdsförening och under 
många år var hon även för-
eningens kassör. Hon ägnade 
mycket tid åt detta. Bland annat 
vävde hon trasmattor för för-
eningens lotteri. Hon var även 
med att ta fram den typiska Hi-
singsdräkten. Förr kände man 
igen Hisingskvinnorna på sina 
kläder: röd bindtröja, grön väst 
och svart kjol. Bindtröjan var i 
detta fall stickad på ett speciellt 
sätt med tunna stickor. 

Ingrid blev den sista i sin 
generation i den stora Johns-
sonska familjen, som gick bort. 
Hon avled på Mors dag och 
begravdes den 24 juni, som var 
Midsommardagen enligt den 
gamla almanackan. 

En epok har gått ur tiden. 

Anita Bertelsen

Fakta: Minnesord
Vi vill veta den bortgångnes ålder, hemort och när-
mast anhöriga. Minnesordet måste var undertecknat. 
Skriv max 2500 tecken inklusive mellanslag. Kortare 
texter priorieteras på grund av begränsat utrymme. 
Vi förbehåller oss rätten att korta och redigera tex-
ten. Bifoga gärna bild (jpeg-format)

Daniel Björk
Aktuell: Skriver regelbundet om 
mode för Bon.se och Svenska 
Dagbladet. Recenserade herrvis-
ningarna i London för Style.com i 
mitten av juni
Ålder: 40 år
Yrke: Chefredaktör, Bon Magazi-
nes internationella utgåva
Bor: Chiswick, västra London. 
Uppvuxen i Borås
Familj: Sambo Rob i London, 
mamma och bror i Borås och 
Alhammar
Intressen: ”Bra litteratur, ny-
skapande konst och musik som 
fångar mitt hjärta eller mina 
fötter”


