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Skrattade igenkännande. Mona Mohammed, Birgitta Nordin och Inga-Lena Brolin skrattade igenkännande när Ingela Agardh berättade öppet och osentimentalt om sig själv
och alla kärlekarna – och kriserna – i sitt liv.
Foto: Daniel Nilsson

Klappat och klart för kärleken

Den stora kärleken är inte så svårfångad som man kanske tror. Oväntat många säger sig ha mött den.
SÖDERHAMN Fråga till tre glada
kvinnor på CFL: Har ni mött den
stora kärleken?
Svar: – Jaa.
Fråga: Fick ni varann?
Svar: – Jaaaaa!
De tre glada är Bigitta Nordin,
Mona Mohammed och Inga-Lena
Brolin, några av de närmare 200
personer som sökt sig till Centrum för flexibelt lärande för att
lyssna på föreläsningen om kärlek
och jämställdhet, på måndagskvällen.
Skratten satt fortfarande kvar
i kropparna på den nästan helt
kvinnodominerade åhörarskaran
när man bröt för fikapaus med
snittar och cider.
”Ett tiotal karlar högst” gissade
Lennart Engman som följt sambon Lilly Åsbrink till den välbesökta föreläsningen.
Glädjen hängde mycket ihop
med mediaprofilen och föreläsaren Ingela Agardhs öppenhjärtiga
föreläsning om ”kapitlet kärlek”.
Hon har mycketriktigt skrivit ett

kapitel om kärlek i boken Om kärlek, som kunde köpas på plats.
”Inte vet jag om det är kärlek”
– var Ingelas intro till varje fas i
livet där kärleken kunde tänkas
ha spelat en roll i hennes liv: Man
– hundar – barn – Jesus.
– Hon var ovanligt öppen för
att vara svensk, sa Mona Mohammed.
Men det där med att familjen
Agardh slutade äta middag tillsammans när dottern var ett och
ett halvt år, gjorde djupt intryck
på trion:
– Tänka sig, det som är så viktigt...
Trogen mest av en slump
Och nog hajade man till lite när
Ingela osentimentalt upplyste
om att hon skulle ha kunnat falla
för Helge Fossmo (livstidsdömde
pastorn i Knutby): – Sex – gud
– ung...
Ingela har varit gift i 25 år med
sin man och har, efter vad hon
själv anser, varit trogen mest av en

Kärlek – och kriser. Ingela Agardh drog ner många skratt med minnen ur sitt liv.

slump. Numera har sex och åtrå
inte den stora roll i hennes liv som
när hon var ung.
Mött den stora kärleken
Tror på kärleken gör läkaren Staffan Reinius. Avslöjandet kom när
han stod köpberedd med några
sedlar i ena handen och boken
Om kärlek i den andra:
– Jag har mött den stora kärleken två gånger och är gift med den
andra. Jag har studerat som förberedelse för ett forskningsprojekt
om kärlek och familjebildning, sa
han.
Andra avdelningen var Lotta
Snickares. Hennes ämne: jämställdhet:
– Löneskillnader handlar enbart om attityder. Det viktigaste
är hur vi bemöter och bedömer
flickor och pojkar. Det är där det
börjar.
Agneta Brunzell
0270-740 31

Lilly Åsbrink var änka och Lennart Engman var ensam. Nu har de
två varit sambo i drygt 20 år – och det har funkat bra, var svaret på
frågan om hur det stod till med den stora kärleken. Här i samtal med
Ingela Agardh.

FÖREDRAG OCH MINGEL PÅ CFL
■ Arrangörer till föreläsningen
om kärlek och jämställdhet
var Söderhamns Kvinnliga Företagarförening, i samarbete
med
Föreningssparbanken

och CFL; Centrum för flexibelt
lärande.
■ Företagarföreningen,
SKFF,
har 60 medlemmar och träffas åtta gånger per år.

agneta.brunzell@halsingekuriren.se

Läkaren Staffan Reinius tror så
starkt på kärleken att han till och
med ska göra den till ett forskningsprojekt. Han har själv mött
den stora kärleken två gånger i
livet. Här köper han boken Om
kärlek.

Närmare 200 personer hade sökt sig till Centrum för flexibelt lärande för att lyssna på föredrag om kärlek och jämställdhet. Det blev
många glada skratt, som synes. Lotta Snickare var en av kvällens två
föreläsare.

