
ULLA!



Vi sågs första gången på KF i slutet av 1960-talet. Du jobbade
som insamlingsledare på scc/UTAN GRÄNSER och jag på

Konsumentinformationen. Du bodde nästan granne med oss – Bred-
äng ligger väldigt nära Mälarhöjden. Det hade vi mycken glädje av
när vi sen fött våra tjejer Kersti och Li med fyra dagars mellanrum.

Det var i den kooperativa socialdemokratiska föreningen vi lärde
känna varandra och upptäckte att vi hade mer än kooperationen
gemensamt.

När den stora tunnelbanestrejken slog till så cyklade vi in till
Slussen dit KF:s huvudkontor hade flyttat. Jag började i Bredäng
och slog följe med dej vid Slättgårdsgatans slut i Mälarhöjden. Det
var en milafärd som tog sin tid, framförallt när vi skulle cykla hem
på kvällen – då var det mycket vi ville prata om men framförallt titta
på och även passa på att äta god glass vid Mariatorget. Li undrade
ibland varför det dröjde så länge – detta var före mobiltelefonernas
tid – vi kunde ju inte ringa hem och meddela försen ankomst.

Många är de gånger vi varit hemma hos dej och Oloph. Det
kändes så tryggt att ni båda fanns i närheten och roligt var det också.
Som t.ex. när den tama räven nästan hoppade in genom altandörren.
Eller när vi åkte skidor på Mälarens is nästan in till Stadshuset.

Så många gånger vi satt och pratade om världen och livet och
kärleken och barnen! Du klarade av många sorger och kom hela
tiden tillbaka. Med glädje och humor.

Du var en sammansatt person som vågade visa din sorg och
vånda inför både nära vänner och arbetskamrater samtidigt som
du var en blomsterälskande livsnjutare och spred optimism och tro

  Ragnhild, Kersti och Ulla 1 maj 1972.  Treåringarna Kersti och Li.



på människors hjälp till självhjälp.
Du var en fena på att tillsammans med

Oloph organisera både surströmmingsfester
och ommålning av huset i Mälarhöjden eller
födelsedagsfester för Kersti och Petter eller
samkväm för alla dina utländska gäster och
samarbetspartner. Alla kände sej alltid väl-
komna och det var jämt så avspänt och
prestigelöst hemma hos er. Och god mat!

Ditt intresse för kvinnor och konst
och konsthantverk förverkligade du bl.a.
i ditt engagemang i Afroart. Och vilka ty-
ger du skänkte mej från Afrika, Indien, Malaysia och Japan!

När så Arne kom in i bilden fick även han uppleva de fantas-
tiska surströmmingsfesterna ute på eran altan under segelduken.
Tyvärr lät jag mej luras att smaka på en ”extra gammaldelikatess-
surströmming” som konässörerna blev alldeles i gasen av men som
fick mej att sen dess vägra att ens lukta på en surströmmingsburk.
Men festerna var jätteroliga!

Östergården låg dej alltid så varmt om hjärtat och detta fiske-
hemman vid Slätbaken är ett riktigt Ulla-ställe med fantastiska äp-
pelträd i trädgården, utsikt mot Slätbaken och med läcker bastu
nere vid bryggan. Alltsammans mycket vackert och praktiskt in-
rett. Tänk vilken äppelchutney vi gjorde i det underbart funktio-
nella köket med plats för flera arbetande.

Ulla och Kerstin på mitt
40-årskalas i Jakobsbergs
gård mars 1982.

Ulla och Ragnhild vid altanen på Östergården och Oloph sopar bastudäcket.



Vad jag saknar dej!

ÅÅÅH  ULLA!


