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Remix.
På Ringön görs det betong och det görs 
musik. Det snickras med återvunna 
lastpallar och det snickras på hemsidor 
för italienska lyxkläder. Det bryggs öl. 
Det rostas kaffe och ja, det rostar rätt 
mycket överhuvudtaget. Det svetsas och 
blästras och sys och skruvas. Det görs 
konst. Kiosken på Järnmalmsgatan är ett 
konstverk sägs det. Snuslagret däremot 
är inte ett konstverk. Det är en butik.

Det lagas bilar överallt och det lagas 
mat överallt, till och med i en container. 
En annan container är en biograf. Det kan 
du läsa mer om längre fram i tidningen. 
En parkeringsplats är en köksträdgård 
och en båt är en klubb. Någon klipper hår, 
för det finns en frisör på ön nuförtiden. 
Andra klipper plåt.

Några är från Syrien. Några är från 
Stora Höga. Jimmy bor i Kville. Marion 
kom från Lyon men hon har flyttat tillbaka 
nu och då kom Amandine från Bretagne 
istället. Henne kan du läsa om lite längre 
fram. Aldardogänget är från Italien. 

Gert på Lundby plåt är från Lundby, kan 
man tänka. Men Kode plåt då, är de från 
Kode? Vi har inte frågat. Men vi har frågat 
Patricio som är bilmekaniker varför han 
flyttade från Chile till Ringön. Och vi har 
frågat Kajal och Deepika hur det kommer 
sig att de valde Ringön. De är från Indien.

Kort sagt, ännu ett nummer av 
Ö-Posten där vi försöker fånga den 
märkliga mix som gör att ön inte liknar 
andra stadsdelar. Och inte andra 
industriområden. Och inte andra öar 
heller, för den delen. Trevlig läsning.

Matilda,  
Red Top och Filip

—— Saltet

Ö-Posten–––#11 Hänt på Ringön

Kära Johanna!
Ö-Posten har en ny redaktör! Johanna 
Lagerfors från OTW har bland annat 
jobbat på GP, DN och Sveriges Radio,  
och frilansat några år med nyhetsför-
djupningar och berättande reportage 
som fokus. Men nu har Ö-Posten alltså 
lyckats fånga henne och det är vi jätte-
glada för.  Vi ställde tre snabba när  
hon var på språng på ön.

Johanna, du är ny redaktör på Ö-Posten, 
hur känns det?

—— Sjukt bra! Det är en liten guld-
klimp till tidning att få jobba med, det här. 
Finast är att det känns som att Ö-Posten 
bygger gemenskapen här och länkar 
samman människor på ön.

 
Vad har du för relation till Ringön?

—— Efter dessa första veckor en 
ganska nykär, som när man just träffat 
en person och vill hänga med den hela 
tiden. Men tidigare hade jag faktiskt bara 
varit förbi här någon gång på Ö-festen. 
Och räddat ögat på min hund Elsa på Blå 
Stjärnan en gång när hon hade blivit riven 
av en katt. 

Är det något speciellt du skulle vilja läsa 
(eller skriva) om i Ö-Posten?

—— Ja, absolut. Men allra mest ser 
jag faktiskt fram emot att få skriva om allt 
det där som jag inte vet om ön än. Ringön 
är ju ett semi-anonymt industriområde på 
ytan, men bakom varenda dörr gömmer 
sig alla dessa småföretag med en nästan 
orimlig bredd av verksamheter. Urkul ju. 
Så många historier att berätta! Nu känner 

jag en handfull av 
er och är mycket 
pepp på att få 
lära känna fler. 
Och på att käka 
lunch på con-
tainerns trappa i 
försommarsolen.

Om Saltet
Saltet på Ringön sitter i det gamla saltlagret 
längst ner på Stålverks gatan och jobbar 
med Ringöns  utveckling. Självständigt men 
med stöd av  kommunen. Business Region 
Göteborg är huvudman och Saltet är en del 
av Göteborgs 400-årsjubileum 2021.
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Omslaget
Omslaget är ritat av illustratören Marion 
Igorra. ”En poetisk paus intill världen – Ringön 
blir en världsomspännande plats tack vare 
de många människor på ön som väljer att 
göra sina röster hörda och dela med sig av 
sina historier.”
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Ringöns första cykelbutik öppnar 
snart!
I slutet av augusti kommer Ringön att få sin första cykelbutik, 
när Cykelkraft öppnar sin sjätte butik i Sverige. De har sedan 
tidigare en butik i Sisjön och tre butiker i Stockholm, och inom 
kort öppnar en till i Jönköping. Cykelkraft har länge varit störst 
på nätet men sprider sig nu runt om i landet med fysiska butiker.
  Det är en fullserviceanläggning, det vill säga du kan få hjälp 
med service om du råkar illa ut när du hojar på Ringön.
 Adressen är Ringögatan 10. Öppningsdag är inte spikad än  
men har garanterat öppnat innan Ö-Festen 31 augusti! Kul tycker 
vi på Saltet som cyklar mycket.

Blir det någon färja  
till Ringön? 
Hur går det med båten? Det är en av de vanligaste frågorna vi får 
från folk på ön, och från andra också. 
 Vi insåg rätt snabbt att en Ringöfärja ligger långt ner på stans 
prioriteringslista. Väldigt, väldigt långt ner. Om det ska hända 
något måste vi hitta en egen lösning och det har vi jobbat mycket 
med sedan dess. Nu finns det ett ljus vid horisonten, på riktigt.  
Vi pratar med flera olika parter om en lösning som skulle innebära 
att du kan åka båt hit redan  
i år. Ingenting är klart ännu. Det kan gå i stöpet. Men det finns hopp.
 Nu är det sagt! Hoppas vi inte jinxade M/S Ringön.

Allihopa! Den 28 juni är sista  
anmälningsdagen till Ö-festen.  
Ni som har företag, förening eller 

annan typ av verksamhet på Ringön 
får vara med. Sälj grejer, gör en show, 

visa något, vad som helst.  
Det blir jättekul! Hit skickar ni  

anmälan: info@saltet.org

Deadline 
för anmälan till
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Regnbågens alla färger
Sedan 1970 uppmärksammas LGBTQ (Lesbiska, Gay, Bisexuella, Transgender 
och Queer) på olika sätt i juni månad. Och i år gör modeföretaget Atacac 
från Ringön en specialutgåva av sin kroppsstrumpa; ”Designed for bodies 
and souls, regardless of gender”. Perfekt. Begränsad upplaga och finns att 
köpa nu. Läs mer på atacac.com eller instagram @atacac eller gå förbi deras 
syfabrik på Stenkolsgatan 5. 

Hänt på Ringön

Första delen av 
spårvagnshallen är klar
Har du noterat att den första etappen i 
bygget av den nya spårvagnsdepån är klar?  
Det är etapp 1A som färdigställts, och det 
innebär att det från och med december 2019 
är möjligt att köra upp med spårvagn till 
uppställningsplatsen. Etapp 1B ska göras klar 
under första halvåret 2020, då byggs det ett 
5000 kvm stort tak som ska skydda vagnarna, 
samt en mindre servicebyggnad.
 Detta innebär att Hisingen kan ha funge-
rande spårvagnstrafik även om det uppstår 
problem på Götaälvbron. Etapp 2 innebär att 
det byggs en enorm depå för att hantera och 
serva vagnarna i framtiden, den återkommer 
vi till när vi vet mer. Vi på Saltet vill dock 
uppmärksamma hur fint det blivit på platsen 
och att ett av alla byggprojekt blivit klart i tid. 
Ibland är det värt lite stök för att få något gjort 
som är viktigt.

Välkomna till Benedikte!
Konstnären Benedikte öppnar upp sin ateljé 
på Stålverksgatan 2 varje onsdagskväll från 

och med i höst. Hon visar pågående verk, 
processer och arkivmaterial. Benedikte 

arbetar bland annat med videoverk,  
installationer och koreografier. 
 Läs mer på Facebookeventet:  

tiny.cc/5h6z6y

Mat  mat !!

Lycklig

Kan man bada  
i älven, Glen?

Det är lockande att 
hoppa i älven och 
bada, inte överallt 
kanske, men i teorin 
är det frestande en 
varm sommardag. 
Göteborgs stad och 
avdelningarna  

Kretslopp och vatten tillsammans med 
Park- och naturförvaltingen släppte nyss en 
utredning om vattenkvaliteten i älven och 
kringliggande kanaler. Främsta anledningen 
är att många gärna vill bada i älven plus att 
det finns miljömål kopplade till älvbad. 
 Vi ställde några korta till Glen Nivert, Enhets-
chef på Dagvatten och skyfall på Kretslopp 
och vatten inom Göteborgs stad.
 
Vad säger du, kan vi bada från Ringön?
 —— Det här med vattenkvaliteten är dyna-
miskt. Den är inte dålig hela tiden och även när 
den är bra på Ringön finns en massa andra 
saker man måste tänka på, som exempelvis 
att det är en hamn och farled utanför.
 
Hur ser vattenkvaliteten ut generellt i älven?
 —— Kvaliteten i älven har förbättrats 
men varierar fortfarande, speciellt när det 
regnar och stadens dagvatten ofta rinner ut 
orenat i älven. Även så kallad ”bräddning” av 
avloppsvatten sker på vissa ställen när det 
regnar kraftigt. Så badmässigheten varierar, 
speciellt uttifrån regnläget men också utifrån 
var i älven du är. Generellt är kvaliteten bättre 
på den norra sidan (Hisingssidan), på vissa 
platser är det ofta riktigt bra vatten.  
 
Förutom vattenkvalitet, vad ska badsugna 
tänka om alla båtar som går i älven?
 —— Det råder ju badförbud i älven idag 
och det grundar sig framförallt i att det är 
en farled och hamn. Vi för en dialog med 
hamnen om att ta bort badförbudet på vissa 
ställen som inte komplicerar för båttrafiken, 
exempelvis längs med några stränder. Men 
badsäkerheten påverkas också av att det kan 
vara strömt och att bottensedimentet ibland 
är förorenat på grund av saker som skett här 
historiskt.

I andra städer har vi sett att gröna och röda 
flaggor visar när det går bra eller inte bara 
att bada, skulle det kunna vara något för 
Göteborg?
 —— Vi pratar faktiskt om att lampor skulle 
kunna visa det. Men det är en bit kvar innan 
vi kan ha stegar längs med älven och hoppa 
i vattnet överallt, trots lampor. Det handlar 
snarare om att vi behöver bygga några 
anläggningar som skapar gränser för säkert 
bad. I Sannegårdshamnen har vi studerat 
möjligheterna att bygga en sådan anlägg-
ning lite närmare. 
 
Vilka är dina bästa tips när det handlar om 
att bada i älven, även om man inte får och 
det är dumt?
 —— Badkvaliteten är som sämst när det 
regnar och cirka ett dygn efteråt. Så bada 
helst inte just då. 

Surfkaffe hos Bergstrands
I maj släppte Bergstrands Kafferosteri sin andra version av det uppskattade Surfkaffet 
”Bergstrands Limited Edition”. Den första upplagan släpptes i oktober 2018 och ryktet säger att 
kunderna nästan bråkade över de 23 kilona som släpptes då. Men nu ger de oss alltså chansen 
igen. Surfkaffet är ett smakrikt kaffe från farmen ”Hacienda Sonora” i Costa Rica. En vildvuxen plats 
omringad av enorm växtlighet och ett rikt djurliv. Följ äventyret på @bergstrandskafferosteri eller 
gå förbi och testa en kopp hos dem på Bessemergatan 4. 
 Och alla grannar på Ringön får 30 procent vid köp av kaffe på rosteriet. Lyxigt!

Bibliotheket  
på Ringön  
Konstnären Mari Lagerquist har 
öppnat ett ”mycket litet” konst- 
bibliotek på Stenkolsgatan 3. 
 BIBLIOTHEKET 2X2 är ett referens-
bibliotek med fokus på självständigt 
printade verk inom visuell konst. 
Öppet för besök efter avtalad tid. 
Maila bibliotheket2x2@gmail.com 
för att boka. Roligt! Och på Ö-festen 
flyttar kanske Bibliotheket ut på 
gatan om det inte regnar. Crossing 
fingers! Se mer på Instagram  
@bibliotheket_2x2

Utomhusbio på Ringön 
I slutet av maj invigde ICIA som driver konst-
hallen på Ringön en utomhusbio vid hörnet 
Järnmalmsgatan och Manufakturgatan.
 Bion kan användas av alla som är sugna mot 
en liten kostnad, en perfekt plats för verksamheter 
och företag att visa sin reklamfilm eller bara köra 
lite kul film för kompisarna. Kontakta Anna om du 
vill använda bion. info@icia.com

Varning för zombies på ön
Se upp alla Ringöbor, i slutet av september kom-
mer ön att invaderas av zombier. Det är företaget 
Batalj som har planer på att arrangera Göteborgs 
första ”Zombielopp”. Start och mål är tänkt att 
vara i Frihamnen men själva loppet kommer att 
gå igenom Ringön. Löparna jagas av zombier och 
mötas av dramatiska scener som speglar världens 
undergång. Alla tillstånd är inte klara ännu men ni 
kan följa utvecklingen på Bataljs hemsida. batalj.se
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Nya på ön: Asfaltsodlarna

En plats att åka till för att plocka lite grönsaker och hänga en 
eftermiddag. Det vill gänget som tagit över trädgården att den 

lilla gröna oasen på Järnmalmsgatan ska utvecklas till framöver. 
Vi tog ett snack med dem för att höra mer om de nya planerna.

Text  
Johanna Lagerfors

Foto  
Jenny Ingemarsson

Asfaltsträdgård 
–– det nya gröna

Det har bara gått några veckor sedan Ringöns 
egen trädgård togs över av tre vänner med 
odlingsdrömmar, men planerna är redan många. 
Sara Höglund, Björn Boman och Emelie Bodemyr 
vill skapa en gammaldags köksträdgård på den 
gamla parkeringen, med oväntade och roliga 
varianter av grönsaker, kryddor och blommor.  
Allt ekologiskt och det allra mesta ätbart. 

—  — Vi hade pratat länge om att vi ville skala 
upp vår odling, och så lämnade Sandra Ringöns 
gröna i maj. Lägligt för vår del, då vi kunde ta över, 
säger Sara Höglund. 
Många grödor är på frösådd men flera av odlings-
lådorna är redan fulla av mynta, vitlök, våtarv, 
sparris, bärbuskar och mycket annat som över-
vintrat. Här ska erbjudas självplock när ännu mer 
kommit på plats, men Asfaltsträdgården – som 
den heter från och med nu – kommer också att  
ha en handfull krogar som kunder. Björn Boman  
är själv restaurangchef på Natur. 

—  — Många av mina kontakter bland stans 
bättre restauranger jobbar med små odlingar 
och väntar nu på att det ska dyka upp lite saker 
härifrån. Framför allt ätbara blommor och garni-
tyrörter. Vi kommer att odla sorter som inte är så 
lätta att få tag i annars, och som gör tallrikar och 
drinkar lite mer unika, säger han. 

Restaurang Familjen har redan fått en 
leverans med libbsticka och ett fång ätbara violer, 
och på Natur väntar köket på gräslöksblommor 
till en lammrätt. Redan nu serveras där en röding 
garnerad med vinterportlak från en av odlingslå-
dorna längst ner i trädgården. 

Den urbana odlingstrenden har vuxit sig stark  
de senaste åren, både i Sverige och globalt.  
I Göteborg finns mängder av initiativ, som kajod-
lingen i Frihamnen.Trädgården på Ringön är en 
del av Stadsnära Odling, ett politiskt uppdrag 
som fastighetskontoret arbetat med sedan 2012. 
Syftet är att skapa förutsättningar för kommersiell 
stadsodling som en del i ett långsiktigt miljöarbete 
för att göra staden mer hållbar. Odling skapar för-
utom biologisk mångfald också rekreation, sociala 
mötesplatser och medvetna konsumenter. 

—  — Det har verkligen hänt något de senaste 
åren, urban odling är som den nya gröna vågen. 
Palettbladseran tar aldrig slut, säger Emelie 
Bodemyr. 

Många medlemmar i odlarcommunities på 
facebook och instagram har en stark gemenskap 
och det finns en stor vilja att dela såväl kunskap 
som fröer och sticklingar. Sara har precis bestämt 
träff med en kvinna i Gamlestan för att byta lite av 
Asfaltsträdgårdens vinterportlak mot sex grönkåls-
plantor. 

—  — Vi konkurrerar inte med andra odlingar, 
tvärtom tror jag att ju fler stadsodlingar som 
kommer, desto mer kommer vi att sälja. Intresset 
kommer att boostas och förhoppningsvis är detta 
inte en trend utan ett nytt sätt för människor att 
köpa sin sallad och sina grönsaker, säger hon. 

Björn hoppas också att de med tiden ska 
kunna lära trädgårdens besökare vilka växter som 
kan användas, och hur. 

—  — Med lite hjälp kanske den som har en 
egen trädgård kan hitta ett ogräs som visar sig 
vara bra och roligt att ta tillvara. 

Att tillvarata befintliga resurser 
är ett övergripande tankesätt  
i trädgården, liksom att värna 
den lokala gemenskapen. 
Stolarna, träsoffan och kabel-
rullarna som agerar småbord 
är målade i överbliven färg som 
Emelie, Sara och Björn fått av 
färghandeln ett stenkast bort,  
i utbyte mot en plantering 
utanför butikens entré. 

—  — Vår tanke är att inte 
köpa en massa nya saker utan 
vara lite kreativa. Vi har satsat 
på lokala samarbeten – behö-
ver vi något frågar vi folk här i 
krokarna bara. Det har fungerat 
jättebra, säger Emelie. 

Hon tycker att det är skönt 
att trädgården får växa fram lite 
successivt, allt måste inte blir 
färdigt med en gång. Det går ju 
ändå inte när det handlar om 
en trädgård, eftersom årstid 
och odlingssäsong sätter sina 
premisser. Mycket kommer att 
hända i sommar men egent-
ligen är det först nästa år som 
köksträdgården kommer att 
blomma fullt ut.   

—  — Det här är Ringön, det 
kan få vara lite ruffigt så länge 
och arbetet får ske allt eftersom. 
Så ska det väl vara på en sån 
här kreativ plats. Det finns en 
förvånansvärt stark community 
bland folket på Ringön, och vi 
tycker att det är väldigt kul att 
få blir en del av den. 

Självplocket kommer 
att ha öppet vid 

lunchtid på onsdagar, 
men när det drar igång 
bestäms av väder, vind 
och annat. För att alltid 
vara uppdaterad – följ  

@asfaltstradgarden 
på Instagram! Alla är 

också välkomna att 
titta förbi när någon av 

odlarna är på plats.
Förhoppningsvis blir 

det ett event eller två 
här i sommar, kanske 

en kombinerad loppis- 
och självplocksdag. 

Och så är Asfaltsträd-
gården en viktig del 

av Ö-festen i augusti, 
såklart. 

Sara Höglund är glad över större 
odlingsyta. Hon har tidigare odlat på 

sex kvadratmeter i Johannebergs 
odlarförening, en del av Göteborgs 

stads projekt Stadsnära odling. 

Nya på ön: Asfaltsodlarna

Emelie Bodemyr är uppvuxen med 
trädgård och har gått en ettårig 

trädgårdsutbildning, samt jobbat i 
Botaniska och på Växtverket i Majorna. 

Björn Boman har haft  
odlingslott i stan tidigare.   
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Från plåt, båt och däck till konst, öl och odling. 
Ringön rymmer en alldeles unik gemenskap, och 
de som arbetar på ön kommer från jordens alla 
hörn. Fyra av dem berättar vilka de är, vad de gör 
och hur de egentligen hamnade här.

Ringöns 
bästa 
tid 
är nu. 

Berättat för  
Johanna Lagerfors

Foto  
Emelie Asplund

Text  
Johanna Lagerfors

Foto  
Emelie Asplund

En fastighetsägares 
farväl.

En lördagsförmiddag i en ateljé i 
Nässjö mot slutet av 1950-talet stod 
en konstnär med yvigt vitt hår och 
skällde lite lätt på sin lärling – en 
nybliven tonåring med en ”excep-
tionell konstnärlig begåvning”. 
13-åringen var Ulf Bergman. Som liten 
hade han ritat huvudfotingar långt 
före sina jämnåriga och konsten var 
på väg att bli hans stora passion. Nu 
skulle han få måla under den kände 
konstnären Arvid Wallinder. 

—  — Det fanns många målare 
på mammas skånska sida och den 
där genen hade väl skvätt över på 
mig. Det stod nog ställt utom allt 
tvivel att jag skulle bli en strålande 
konstnär, om man får skryta lite. 
Berömlig, stod det i mitt betyg.  

Det har gått 60 år. Ulf Bergman 
blev aldrig konstnär, åtminstone inte 
till professionen. Och för det är han 
glad, det är ju så svårt att försörja 
sig som en sådan, och förresten är 
han inte en sån som någonsin ångrar 
sig. Han ser uppsidor. Men konsten 
som intresse behöll han alldeles 
nära hjärtat, och det märks när han 
ser sig om i Ringöns egen konsthall 
där han sitter nu. En konsthall som 
aldrig hade blivit till utan hans kärlek 
till konsten. Eller utan hans kärlek till 
Ringön. 

Första gången Ulf Bergman kom 
till ön var 1967, då som nybakad 
ingenjör. Han tog examen en fredag, 
och anställdes på studs när Arbets-
förmedlingen skickade honom till 
ett bygge på måndagen. Fästmön, 
nuvarande hustrun, satt hemma och 
väntade med badväskan packad, 
men Ulf var redan igång med arbete 
ute på Ringön. 

—  — Det var på den tiden när 
de gamla Ringömonstren fanns, de 
kallades så. Ett gäng dagdrivande 
gubbar i plåtskjul, säger han. 

Men det var inte förrän 1993-94, 
strax efter den stora byggkraschen, 
som han gjorde sin första fastighets-
affär på ön. 

—  — Det var lite trevligt att 
äga fastigheter tyckte jag och min 
kompanjon, och läget är så unikt – 
sätter du fingret på en karta mitt i 

Sveriges näst största stad hamnar 
du på Ringön. Därför har jag aldrig 
känt någon oro över att köpa här. 
Men bankerna tyckte väl inte att vi 
var riktigt riktiga i huvudet, säger 
han och ler. 

Idag äger Ulf ”halva Ringön”. 
Det stämmer inte rent bokstavligen, 
men sex-sju byggnader och sam-
manlagt 12 500 kvadratmeter är 
hans. De rymmer hyresgäster som 
gör allt möjligt: hyr ut segelbåtar och 
hamrar plåt. 

—  — Jag är inte en hyresvärd 

som vill stjäla varenda krona. Min 
filosofi är att det är bättre att hålla 
så pass låga hyror att hyresgästen 
betalar. 

En av Ulfs fastigheter är Konst-
hallen. Historien om den rymmer 
ett lite sorgligt kapitel, berättar han 
när han visar runt i luftiga utställ-
ningssalar med trägolv som många 
säkert skulle kunna dö för. För några 
år sedan fick en konststuderande 
låna en ateljé här på övervåningen 
gratis, eftersom tjärdoften från 
Claessons trätjära på bottenplan 

gjorde byggnaden svår att hyra ut 
för annat. Studenten höll till där i flera 
år, men lämnade under dramatiska 
former när ICIA – som idag driver 
Konsthallen – kom in i bilden. Ulf ville 
att alla aktörer skulle samarbeta 
med att utveckla verksamheten, men 
personen han länge hade upplåtit 
lokalerna åt var inte intresserad. 

—  — Jag tog illa vid mig faktiskt, 
kanske mest för att jag verkligen 
hade tyckt om den här personen. 
Det blev ett djupt sår hos mig. 

Idag är Konsthallen en levande  
oas och en betydande plats i det 
göteborgska kulturlivet. Ett tiotal 
unga konstnärer sitter här och Ulf 
Bergman älskar att titta in och säga 
hej, snacka lite över en kopp kaffe  
i köket. Kanske ser han sig själv i dem. 
Ulf återkommer till sina ungdomsår 
och berättar hur det egna måleriet 
stannade av efter att han som 
tonåring misslyckats med att måla 
porträtt på uppdrag. Hur han blev 
stukad av nederlaget och inte  
målade igen på många år. 

—  — I 25-årsåldern tog jag upp 
min passion igen och har målat 
sedan dess. Akvarell, olja, acryl 
och koppargrafik. Jag hade halva 
köket till ateljé när vi bodde i huset 
i Floda, min hustru är och har alltid 
varit mycket överseende med 
denna min last. 

Bostaden vid Aspens strand  
i Lerum där de bor idag rymmer  
”drivor av konst”, liksom sommarhu-
set på Tjörn. Är det något Ulf är stolt 
över så är det att ha bidragit till att 
Ringön blivit en betydande konst-
plats i Göteborg. Men för det vill han 
inte ta alltför mycket egen cred.  

—  — Jag upplåter byggnaden 
billigt, men själva arbetet ska andra 
ha heder av. Anna van der Vliet på 
ICIA har gjort något enastående av 
Konsthallen, tycker jag. 

I höst kommer ”yngre förmå-
gor” ta över hans fastigheter, när 
åldern tar ut sin rätt. 

—  — Det är dags för mig att 
lämna vidare det här nu. Men en  
del av mitt hjärta kommer alltid  
att finnas på Ringön. 

Ulf Bergman är en av fastighetsägarna på Ringön och kanske 
en av dem som älskar ön allra mest. Han är också den som gjort 

Konsthallen möjlig, tack vare en livslång kärlek till konsten. 

”En del av mitt hjärta kommer 
alltid att finnas på Ringön.”

Konsten på Ringön
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CHRIS 
PORCARELLI 
––– 
Chris Porcarelli är en amerikansk designer, 
metallkonstnär och skulptör som har varit 
på Ringön sedan 2017. Han sitter längst ner 
på Stålverksgatan, i samma byggnad som 
Saltet. Chris känner igen atmosfären på 
Ringön från den timmerstad i norra Idaho 
där han växte upp.

—  — Jag kom till Sverige 2010 för att plugga 
metallgestaltning i Steneby. På den tiden var det 
fortfarande gratis för människor utanför EU, och 
att komma hit som amerikan och få en masterut-
bildning var en unik möjlighet. 

Jag hade precis tillbringat åtta år med att 
resa omkring och arbeta i metallverkstäder, mest 
i USA men också i Spanien och Tyskland. Vid sidan 
av det drev jag mitt eget företag där jag designa-
de och byggde olika grejer. Jag gör bland annat 
interaktiva skulpturer med inbyggda ljud och 
andra typer av arkitektoniska metallarbeten. 

Sverige var bra för att vidareutveckla min 
verksamhet. Det är tufft att driva något nytt i USA 
eftersom du måste kunna betala för sjukförsäk-
ring och annat, vilket är dyrt. Och kostnaden för 
sånt som inte ingår i försäkringen kan också bli 
ödesdiger. Att föda barn kan kosta tusentals dollar. 
Misslyckas du i USA, faller du hårt. Mycket hårdare 
än här. Det är faktiskt otroligt hur förtryckande USA 
är för den som inte har pengar och god hälsa. 

Här i Sverige ville jag visa upp mitt arbete på 
gallerier och museer. Jag tänkte inte stanna per-
manent, men så träffade jag en tjej här. Sanningen 
är också att jag inte har råd att bo i USA eftersom 
jag har en del hälsoproblem. Man skulle kunna 
kalla mig för en medicinsk flykting. Så en bland-
ning av orsaker har gjort att jag hamnade här,  
och att jag stannade. 

Det är svårt att hitta en marknad för de grejer jag 
tillverkar, och för design rent generellt. Att formge 
föremål som är unika förutsätter en gedigen 
designprocess som någon måste vara villig att 
betala för, men Sverige är litet och det finns inte så 
många som har råd och lust att göra det. Här har 
människor vuxit upp med Ikea och även om det är 
vettigt och prisvärt går det på något vis inflation 
i produktionen och designen. Jag tror helt enkelt 

att det finns mindre kulturellt intresse här av att 
vara unik. Idén om normer och hur man kan passa 
in är helt annorlunda mot i USA. Jag dömer inte, 
jag funderar bara på de här sakerna litegrann. 
Svenskarna är mer bekväma med att vara kon-
forma, att passa in i en roll och en stil, medan det 
i USA finns ett värde i att pusha  gränserna istället 
för att vara bekväm innanför dem. Personligen 
har jag alltid drivits av att försöka trycka mig ut 
och leva utanför boxen, jag har alltid lyssnat på 
alternativ musik och tyckt om alternativ kultur.  
Så här kämpar jag med det där. 

På Ringön hamnade jag efter att jag flyttat 
till Göteborg från Dalsland. Där hade jag varit en 
del av ett konstkollektiv med verkstad och studio 
och sådant, men här behövde jag ett space för att 
fokusera på min design. Då hittade jag Ringön. Jag 
gillar verkligen atmosfären här, närheten till alla 
småföretag. 

Jag växte upp i ett liknande klimat faktiskt, 
i en liten timmerort i bergen i norra Idaho. Det är 
en otroligt vacker plats. Jag bodde precis intill en 
stor sjö och cyklade omkring bland timmerbruken 

Hela världen på Ringön

som liten. De finns inte kvar, platsen förvandlades 
från timmer- och gruvområde till turistdestination. 
Ekonomin och kulturen ändrades drastiskt. 

I 18-årsåldern flyttade jag till Seattleområdet. 
Jag hörde en gång att det bor 130 000 skandinaver 
i Seattle, som en bro över flera generationer på 
grund av likheterna med fiske- och skogsindustri. 
Så från att bo i Seattletrakten och hänga i Portland 
känns Göteborg helt naturligt. En arbetarstad med 
samma sorts hamn, avslappnad jämfört med 
större städer. 

För en tid sedan fick jag i uppdrag av en av 
Ringöns fastighetsägare att göra nya ritningar av 
några byggnader. Det fanns gamla från 1950-talet 
men sedan dess har människor använt husen för 
tusen syften. Rum har försvunnit och tillkommit. 
Så jag fick gå igenom sex byggnader i detalj och 
möta alla människor som arbetar där. Jag fick en 
känsla för bredden av verksamheter och för den 
vänliga attityden. Folk är jordnära och jobbar hårt. 
De använder utrymmena för alla möjliga kreativa 
saker, driver mc- och musikklubbar, förser fartyg 
med last eller bygger båtar. 

För mig är det som en blandning av alla de här 
världarna jag är intresserad av, you know? Jag 
kan relatera till dem som säljer material här och 
också till dem som bygger saker av materialen. 

Jag tror att Ringön är en bra plats för att 
försöka hitta min nisch. Jag uppskattar att vara 
här just nu, det är en speciell tid. Den bästa tiden. 
Eftersom jag levt och arbetat på massor av olika 
platser har jag sett många industriområden 
världen över där människor pressas ut på grund av 
skenande hyror. När jag betraktar dessa områden 
idag känns det ledsamt att de förlorat närvaron 
och gemenskapen mellan småföretagarna. De är 
’out of sight, out of mind’.  

Här på Ringön uppskattar jag mångfalden. 
Många företag är i startgroparna och att kunna 
starta upp på en så central plats, utan höga hyror, 
är extremt värdefullt. Och det är också varför jag 
själv är här. Jag behöver hitta min väg, min nisch 
yrkesmässigt, lära mig kulturen och hur jag kan 
passa in. En plats som Ringön är något sällsynt!  

Berättat för 
Johanna Lagerfors

Foto  
Emelie Asplund

” För mig är 
Ringön som en  
blandning av 
alla de här olika 
världarna jag är 
intresserad av.”
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—  — Våra män jobbar inom IT och vi kom båda hit 
med våra familjer på grund av deras arbeten. 
Vi tänkte stanna ett år, men kontrakten blev 
förlängda hela tiden. När flera år hade passerat 
insåg vi att det var dags att fatta ett beslut: 
ska vi flytta tillbaka, eller inte? Nu är vi svenska 
medborgare.

När vi landade i Göteborg var det som-
mar, men ändå kallt. Och sedan kom vintern. 
Herregud, det var mörkt hela tiden. Vi växte upp 
i den nordvästra delen av Indien, där det är 
40-45 grader på sommaren. Jag, Kajal, föddes 
i bomullsregionen Gujarat. Många handvävda 
textilier och mattor kommer därifrån, sådant du 
kan se i Indiskabutikerna. Men min pappa har en 
egen vitvarubutik och min bror jobbar på bank i 
Mumbai. Jag själv har en har en universitetsut-
bildning inom modedesign och textil. Deepika är 
utbildad lärare och växte också upp i nordvästra 
Indien, i Rajasthan som är känt för sin matkultur, 
sina slott och palats. 

Vi lärde känna varandra här i Sverige och 
våra barn växer upp ihop i vårt kvarter i Biskops-
gården. Vi experimenterar ofta med nya recept 
och våra män har länge tyckt att vi borde satsa 
professionellt på matlagningen. ’Det kommer vi 
aldrig göra’ har vi sagt – äkta indisk mat tar lång 
tid att laga och förbereda. Men så kom vi till en 
punkt när vi började fundera i nya banor: kanske 
mat är grejen ändå? Vi kan prova? 

Så vi bestämde oss för att satsa. En del 
indiska restauranger i Göteborg är lite svenski-
fierade och häller extra mycket grädde i maten. 
Jag säger inte att det inte blir gott, men vi vill 
satsa på äkta indiska smaker. Många som ätit 
indiskt i London och andra städer frågar efter 
just det. Vi gör gärna linsgrytan kadhi pakora 
eller grönsaksgrytor med indisk ost, kryddor och 
cashewnötter. Och efterrättsbollar av kokos och 
kondenserad mjölk.

Container kitchen hittade vi via Medbor-
garkontoret och det var perfekt. Här kan vi testa 
vår idé och nu har vi börjat drömma om att 
öppna en egen restaurang som serverar indiska 
vegetariska smårätter. Här på Ringön finns inte 
så många restauranger med varma rätter, så vi 
behövs! 

Vi har redan några stammisar, ett gäng 
från Kokokaka kommer varje vecka. Det är extra 
kul när kunderna återvänder, det ger oss energi 
att hitta på nya rätter varje vecka. 

Hela världen på Ringön Berättat för 
Johanna Lagerfors

Foto  
Emelie Asplund

—  — Jag har alltid varit intresserad av mode och söm-
nad. Jag brukade sy väskor av gamla handdukar när 
jag växte upp längst ut på den nordvästra tippen av 
Frankrike. Att sy var en familjegrej, mina mostrar och 
min mormor syr också mycket. Därför var det självklart 
vilken yrkesbana jag skulle välja. På en liten skola i Brest 
utbildade jag mig till modedesigner och sedan jobbade 
jag ett år med att producera väskor hos Louis Vuitton. 

Jag gillade mitt jobb där men jag och min man 
ville sedan länge lämna Frankrike. Vi tycker inte att 
saker fungerar så bra där just nu, och vi tänkte att vårt 
framtida barn skulle få bättre chanser och utbildnings-
möjligheter någon annanstans. Så vi siktade in oss på 
Skandinavien. Först på Finland som sägs ha det allra 
bästa skolsystemet. Men sedan kom vi in på Sverige och 
så fick det bli. 

Vår son Lucas är tre år nu och förra våren flyttade 
vi äntligen hit. Vi hade inte förstått hur komplicerat det 
var att byta land, saker som att få ett personnummer 
var jättekrångliga. Jag hade verkligen tur som lyckades 
få jobb på Atacac redan innan flytten. Jag hörde talas 
om Borås som textilstad på en fransk mässa och efter 
lite sökande på internet hittade jag Atacac. Och Rickard 
som driver Atacac trodde på mig. Nu arbetar jag med 
att konstruera sömnadsmönster digitalt och gradera 
dem till olika storlekar. Kläderna sys i vår fabrik som 
också ryms här i våra lokaler. Atacac använder bland 
annat 3D-simulering för att designa och presentera 
plaggen – det är kul med ett företag som ligger i fram-
kant teknologiskt. 

Jag är jätteglad att jag fått chansen trots att det 
fortfarande finns mycket jag kan lära mig och trots 
att jag ibland gör misstag. I vår lokal sitter massor av 
företag vi kan samarbeta med, fotografer och tygprodu-
center. Atmosfären är så annorlunda mot vad jag är van 
vid. På mina arbetsplatser i Frankrike talade många illa 
om varandra. Så är det inte här. 

svenskarnas förhållande till mode skiljer sig också 
väldigt mycket mot fransmännens tycker jag. Svenskar 
har på sig vad de vill, de bryr sig inte alls! Jag har varit 
i Paris på semester och tänkt på hur alla går omkring 
i väldressade kostymer, det är knappt de byter om för 
att motionera. Här upplever jag att folk är mycket mer 
avspända. Min egen stil har jag svårt att beskriva, jag är 
ingen fashionista, men jag gillar vintage eftersom jag 
tänker på klimatet. Jag försöker återbruka det mesta. 

Varje lördag läser jag SFI i tre timmar. Jag gillar 
svenska, men det är svårt att våga prata. Min treåring 
har redan lärt sig mycket mer än jag och hans pappa 
har gjort. Han får lära oss sen. 

Sedan vi flyttade till Göteborg har vi separerat. Vi 
bor fortfarande ihop i Tuve men letar efter varsitt boen-
de. Vi har enats om att bo kvar i Göteborg båda två, för 
Lucas skull. Men också för att vi båda trivs väldigt bra. 
Jag har inte ångrat en sekund att vi flyttade, jag saknar 
inte Frankrike alls. Klagar inte ens på vädret, för det var 
precis lika illa där jag kommer ifrån. Men jag längtar 
efter att hälsa på min familj i sommar, äta fransk mat 
och njuta av kusten.”

AMANDINE  
ROUDAUT  
––– 
”Svenskar har på sig vad de 
vill, de bryr sig inte!” 

Amandine Roudaut 
är en fransk 
mönsterdesigner som 
jobbar för klädmärket 
Atacac som sitter i 
Kokokakas lokaler på 
Stenkolsgatan 5. Hon 
kom till Göteborg och 
Ringön för ett år sedan 
och vet redan att hon 
vill bli kvar.

Patricio Farias håller 
till längst ner på 

Manufakturgatan, 
mittemot Gotenius 

varv. Att komma till 
Ringön förändrade 

allt, tycker han. 
Gemenskapen med 
andra på ön är hela 

grejen. 

PATRICIO 
FARIAS
––– 
”De säger att män inte kan gråta 
men jag gråter, och jag skäms inte.”

KAJAL 
RATHORE
&
DEEPIKA 
SWARNKAR 
––– 

Deepika Swarnkar och Kajal Rathore har flyttat 
till Göteborg från nordvästra Indien och startat 

en restaurangverksamhet ihop. De säljer äkta 
indisk mat i Container kitchen och hoppas 

kunna öppna sitt eget ställe på Ringön inom 
kort: restaurang RASOI!

—  — Santiago de Chile kan vara världens smutsi-
gaste stad. Om man ställer sig på toppen av en 
kulle ser man som ett svart lock nedanför. Där 
växte jag upp, med föräldrar, två bröder och två 
systrar. Efter lumpen jobbade jag som vakt på en 
bank, och min rena vita skjorta var alldeles svart 
på eftermiddagen av all smog. 

Dagen då min fru bestämde sig för att flytta 
till Sverige av politiska och ekonomiska orsaker var 
vår dotter nio månader. Jag ville egentligen inte 
flytta, men kunde ju inte lämna mitt barn. 

Under mina 32 år i Sverige har jag aldrig läst 
svenska och aldrig tagit emot något bidrag, och 
det är jag stolt över. Mina döttrar säger att jag 
pratar lite vulgärt ibland men det är för att jag har 
lärt mig språket ’på gatan’ och alltid klarat mig 
själv. Först jobbade jag på en pizzeria i Mölndal, 
på den tiden det bara fanns två. När ägaren höjde 
hyran tog jag över korvkiosken tvärs över gatan av 
en kompis, och sedan bakade jag pizzor där i sju år. 
Alltid prydlig i vit skjorta, det måste man ha! 

Så började jag jobba med att limma bromsar 
på spårvagnar. Jag var snabb, efter ett halvår 
kunde jag öppna eget med verkstad i Lyckholms 
fabriker. Det flöt på bra men det var svårt att inte 
kunna kommunicera med kunderna så som jag ville. 

Hit till Ringön kom jag först för fem år sedan, 
men det känns som att jag varit här hela mitt liv. 
Så stort och fint är redan mitt kontaktnät. Som han 
som målar köksluckor här intill, min kompis! Och 

de på Vega. Varje dag äter jag min lunch på Saras 
husmanskost, personalen där får en att känna sig 
precis som hemma. I gengäld fixar jag deras däck. 
Vi samarbetar här på ön. Varje år bjuder fastig-
hetsägaren alla på fest, man får ta med sin familj 
och bjuda in sina vänner. 

Min verkstad är uppvärmd och allt fungerar, 
jag har inte varit med om det förut. Har jag minsta 
problem ringer jag fastighetsägaren som fixar 
det på fem minuter. Varje gång! En man jag hyrde 
lokal av tidigare snarare halshögg en om han fick 
chansen. 

Jag saknar inte Chile, mitt liv är här. Jag är 
omgift och lycklig. Men jag har kontakt med mina 
föräldrar och syskon varje dag. De träffas hemma 
hos mina föräldrar i Santiago och dricker kaffe 
varje förmiddag klockan tio, och då är jag ofta 
med på Facetime. Ibland lägger min bror telefo-
nen i bokhyllan så att jag kan titta och lyssna på 
dem i en halvtimme innan de andra förstår att jag 
är där. Ah Pato! säger de och så snackar vi lite. 

Det enda som egentligen gör ont är att se 
min pappa bli gammal. Han har drabbats av 
nästan allt nu. Diabetes, alzheimers, parkinson. När 
vi hälsar på kan vi spela schack tillsammans, och 
ibland kallar han mig Gallito som när jag var liten. 
Det betyder tupp, jag var en liten bråkstake. Men 
ibland när jag ringer vet han inte vem jag är. Då 
gråter jag. De säger att män inte kan gråta men 
jag gråter, och jag skäms inte.” 
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Det började med att Fredrik Olson och Anna Nilsson, 
som privat är ett par, besökte Anders Solvarm i Dals-
land. Han byggde sitt eget naturhus för över femton 
sedan. Begreppet naturhus myntades redan på 
70-talet och syftar till ett bostadshus som är inbyggt 
i ett växthus. Dessutom ingår ett system som renar 
hushållets eget spillvatten, som då kan användas för 
att vattna och göda de egna odlingarna.

—  — Vår spontana reaktion var att det var 
jättespännande, men att han behövde en arkitekt, 
säger Anna Nilsson. Anders fick många förfrågningar 
från folk som själva ville bygga ett naturhus, men 
han är i grunden ortopedtekniker och har gjort det 
här på fritiden. Vi såg möjligheterna i att koppla ihop 
naturhuskonceptet med design och andra rumsliga 
upplevelser, som en arkitekt kan bidra med.

Startskottet för deras samarbete blev kafé- och 
konferenslokalen Uppgrenna Naturhus utanför Grän-
na. Anders Solvarm bidrog med sitt kretsloppssystem 
och Fredrik Olson ritade byggnaden under nya namnet 
Tailor Made arkitekter. Tillsammans med en ingenjörs-
firma inriktad på ekologiskt byggande och konsulter 
inom energi- och miljöteknik bildade de konsultgrup-
pen Greenhouse Living, som riktar in sig på naturhus.

—  — Vi tror att det här är framtiden. Man mår bra 
av att bo i ett naturhus, omgiven av grönska, säger 
Fredrik Olson. De allra flesta bygger energieffektivt 
i dag, men vi måste också ta vara på den näring vi 
släpper ut. Annars kan den hamna i hav och vatten-
drag och orsaka övergödning.

Majoriteten av kunderna var från början 
odlingsintresserade privatpersoner som lockades av 
det annorlunda liv ett naturhus kan ge. Sommaren ger 
medelhavsklimat, medan en solig februaridag kan 
få temperaturen på takterrass att röra sig upp mot 
20-strecket. Uppvärmningskostnaden blir lägre, efter-
som växthuset fungerar som ett extra klimatskydd, och 

odlingssäsongen blir längre. Med ett slutet kretslopp 
kan man dessutom leva mer hållbart. 

Alla dessa fördelar går att få även i större skala, 
och det är nästa mål för Tailor Made. De har ritat ett 
flerbostadshus, en radhuslänga och till och med 
ett helt kvarter som följer samma princip som de 
enskilda naturhusen. Tillsammans med Kajodlingen 
och Stadsjord har de också tagit fram ett byggnads-
koncept för urban matproduktion som innehåller 
stadsodling av fisk och grönsaker och en publik 
mötesplats. Vad som realiseras först beror på vem 
som vågar ta steget och bygga. 

—  — Vi vill göra mer än privata villor. Det är 
spännande i sig, men man kan lika gärna placera 
växthusen i städer. Om man bara bestämmer sig 
kan man bygga i dag, det är ingen rocket science, 
säger Fredrik.

De har kontakt med både kommuner och 
bostadsbolag som är intresserade av de nya sätten 
att bygga och odla stan, och Anna tror inte att första 
spadtaget är långt borta.

—  — Det finns exempel i Malmö där man lagt 
jordmån i balkonggolvet som man kan odla direkt 
i. Våra samarbetspartners i Greenhouse Living har 
jobbat med ett större projekt för ett källsorterat 
avloppssystem i Helsingborg. Så det här är något 
som börjar komma nu.  

Växthuseffekten

Ö-Posten hälsar på: Tailor Made arkitekter

Text  
Caroline Widenheim

Foto  
Ulf Celander

Fredrik Olson startade Tailor Made arkitekter 2013 för att kunna 
bygga hus inuti växthus. För två år sedan anslöt Anna Nilsson, 
även hon arkitekt. Nu ska de rädda planeten, ett växthus i taget. 

Hus-i-växt-
hus:

Naturhus: 

Svart-/
gråvatten: 

Klimatskal: 

Ett hus som byggs inne 
i ett växthus. Behöver i 
övrigt inte skilja sig från 
andra hus.

Ett hus-i-växthus med 
ett eget kretsloppssys-
tem som tar vara på 
hushållets näringsrika 
avfall. Vattnet renas och 
återanvänds för att göda 
och vattna växthusets 
odlingar.

Svartvatten är det 
avloppsvatten som 
kommer från toaletten. 
Gråvatten, eller BDT- 
vatten (bad, disk och 
tvätt), är allt annat. I ett 
naturhus återanvänds 
antingen bara gråvattnet, 
eller allt avloppsvatten.

En byggnads yttersta 
lager. För en vanlig bygg-
nad är det ytterväggen 
som bildar klimatskalet, 
för naturhus är det 
växthuset.

Ordlista 

Köra hela vägen till Belgien på en smal choppersadel? 
Bygga en världsunik racingmotor från 70 år gamla 
ritningar? Inga problem om man heter Martin Carlgren. 

Bygga bike 
bit för bit

Text av  
Caroline Widenheim

Foto  
Jenny IngemarssonAnna Nilsson och 

Fredrik Olson på Tailor 
Made arkitekter sitter 

i Kokokakas lokaler på 
Stenkolsgatan 5.
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De hittade verkstaden för ungefär tio år sedan. Då 
hade han och Mikael redan haft verkstad på Lyckholms 
och i Mölndal. Ringön var drömmen. Martin läste till 
maskingenjör på Chalmers Lindholmen och åkte över 
till Ringön för att jaga lokaler så ofta han kunde. Till 
slut dök det upp en på Stålverksgatan 4. När Ö-Posten 
kommer på besök är förberedelserna igång för att 
flytta, men bara rakt över gården till solcellsinstal-
latören Solkompaniets gamla lokaler. De är nästan 
dubbelt så stora, vilket behövs. Trots att Martin och 
Mikael byggt till en övervåning är det tajt med utrymme 
mellan maskiner och motorcyklar. Nu har tomten precis 
fått en ny ägare – den långvariga Ringövärden Ulf 
Bergman har sålt sina lokaler. 

—  — Drömmen hade varit att få köpa loss en 
verkstad, vi vill ju vara här i minst tio år till. Men det 
är svårt att bryta loss bara en enda lokal, säger 
Martin.

Att äga lokalen skulle själv skulle röja undan den 
enda oron han har kring Ringön i framtiden – höjda 
hyror. Visst är det kul med nya typer verksamheter i 
området, så länge det inte driver upp hyrorna för de 
som redan finns här, tycker han. Men Ringöns industri-
karaktär är han inte orolig för. 

—  — Folk investerar ändå i nya industrilokaler, 
som Anita med det gamla saltlagret här intill. Det 
säger en del tycker jag. Folk hade inte byggt nytt om 
de trodde att det skulle bli bostäder här om fem år.

Motorcyklarna är ingen heltidssysselsättning. 
Hyran kommer från Martins bolag Gbg Engineering, 
genom vilket han levererar ritningar till den norska 
oljeindustrin. Dessutom gör han specialdelar till andra 
industriföretag.

—  — Ibland fattar man knappt vad det är. Sist 
var det ett verktyg till en specifik mutter på ratten till 
en ny Volvomodell.

Planen framåt är att tillbringa minst en 
arbetsdag i veckan i verkstaden. Martin precis byggt 
en motorcykel på beställning, och tidigare en del 
framgafflar och andra delar efter egen design under 
namnet Chop Shop. Det mesta säljs till Tyskland och 
USA. Men lika lukrativt som att jobba för oljebran-
schen lär det aldrig bli.

—  — Nej, man får ta att gå ner i lön lite. Men å 
andra sidan kommer jag nog aldrig vilja jobba heltid 
med hojarna heller, det är ett jävla slit. Och jag tror 
inte man tycker det är lika roligt då. 

Mitt i lokalen står Martins egenbyggda chop-
per som gav honom första pris i den prestigefulla 
byggartävlingen på MC-showen Born-Free i södra 
Kalifornien. Motorn är konstruerad efter en ritning som 
Husqvarnas motordesigner Folke Mannerstedt gjorde 
under eget namn 1948. Samma år lade Husqvarna ner 
tillverkningen av den typen av racingmotorcyklar, så 
motorn hann aldrig förverkligas av Mannerstedt själv. 
Ritningen hittades efter hans död 1987, och Martin 
veterligen är hans motor det enda exemplaret av 
modellen som finns. 

—  — Det var häftigt att få med den till en tävling 
till USA, de flesta bygger runt en Harley-motor. Men 
det var tajt med tid. En vecka innan tävlingen var jag 
tvungen att skicka hojen, men motorn var fortfaran-
de inte klar. Jag fick ta flyget sedan med 30 kilo delar 
i bagaget. Men de var schyssta på både Landvetter 
och i USA.

Motorcykeln skickades sedan runt till utställ-
ningar i New York, Yokohama och i Schweiz.

—  — När jag väl fick hem den var jag så trött på 
den att jag bara slängde ett skynke över den. 

Martin Carlgren har stukat foten. Det var när han 
skulle kicka igång sin motorcykel för att åka ner till 
Flanders Chopper Bash i Belgien som foten halkade 
av och slog i marken. Han tog sig ner i alla fall, men 
veckan efter skiftar foten och ankeln fortfarande  
i gult och lila. 

—  — Jag fick ta flyget hem och skicka hojen med 
några kompisar, så den står hos dem nu, säger han 
och vickar på den svullna fotleden.

Vissa blessyrer får man räkna med om man 
både bygger och kör motorcyklar. Flisor i ögonen och 
mindre skärsår hör till vardagen. En förlupen gnista i 
kombination med en soptunna full med rengörings-
medel resulterade en gång i bortsvedda ögonbryn 
och svartbränd, krullad mustasch. Den första cykeln 
som Martin byggde ihop själv – en mahogny- och 
guldfärgad Harley Davidson-chopper – står för till-
fället isärplockad på övervåningen i garaget. Det har 
den gjort sedan Martin krockade med en vit Volkswa-
gen-bubbla, förvillande lik de vita ensilagebalarna 
som stod på åkern intill vägen, i en tvär kurva 2017. Bil-
föraren klarade sig oskadd, men hela framvagnen på 
bilen trycktes in. Martin hade änglavakt och landade 
relativt mjukt på åkern. En bruten käke och en bruten 
tå får ändå sägas vara lindrigt för en frontalkrock. Det 
som svider mest är motorcykeln. 

—  — Det var jävligt surt. Jag ska bygga ihop den 
igen, men jag har inte kommit till skott än.

Martin Carlgren vet inte riktigt varför han hal-
kade in på motorer. Ingen i hans familj har någonsin 
hängt i ett garage, och när han och kompisen Mikael 
Lundin började med dragracing fick de åka land 
och rike runt för att hitta likasinnade. Deras svarta 
Camaro från 1971 finns fortfarande kvar, men i Martin 
och Mikaels garage på Stålverksgatan är det tydligt 
vilket fordon som senare tog över intresset: motorcy-
keln. Det började med en Triumph från 1968 som gick 
att meka med, och därifrån har det fortsatt.

Text av  
Caroline Widenheim

Foto  
Jenny Ingemarsson

Under märket 
Chop Shop bygger 

Martin Carlgren 
motorcyklar 

från grunden på 
kvällar och helger. 

Nu siktar han på 
att trappa upp 

verksamheten på 
Stålverksgatan 4. 

Martin Carlgren ––  
Jag kommer nog 
aldrig vilja jobba 
heltid med hojarna, 
det är ett jävla slit. 

Ö-Posten hälsar på: Chop Shop

Martins turkosa chopper 
har vunnit första pris i 
världens största och mest 
prestigefyllda tävling för 
custombyggda motor-
cyklar. Den amerikanska 
tävlingen Born-Free hölls 
första gången 2009. 
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I ständig förändring, ska den vara. Paviljongen som Lars Witte byggt framför 
sin firma Dalfrid på Järnmalmsgatan. Här ska han sälja av alla gamla dörrar 
och fönster som han samlat på ”sedan alltid”: vackert snidade verandadörrar 
och fönster med gammal spröjsning och blåst glas. Tillsammans ska de klä 
den nya paviljongen och bytas ut allteftersom de säljs. 

— — Ljuset härinne kommer att spela på olika sätt varje given timme 
och det ska vara roligt att titta på allt det här. Ingen ska kunna missa 
paviljongen!

Den får gott sällskap – på Järnmalmsgatan finns redan flera tillfäl-
liga och halvpermanenta konstinstallationer. Paviljongen ligger granne 
med Kiosken, också den ett konstprojekt sägs det. Och ett stenkast bort 
står två röda containrar staplade på varann och väntar på att bli biograf. 

— — Allt hänger ihop litegrann och det här blir mitt konstbidrag till 
Ringön. Allt är så kantigt och allvarligt i livet ibland, det måste få vara lite 
skoj också, säger Lars och pekar på sin gamla Heinkel mc-bil från 1950-
talet, som ser ut som en bakochframvänd minibil. 

— — Apropå kul, har du sett en sån här?! Det är bara att cabba av 
och ha det gött. 

Lars Witte har samlat grejer hela sitt liv. Dörr- och fönstersamlingen som 
nu ska krängas av härstammar från Återbruket som han delade lokal med 
i Gamlestan för 17 år sedan. Att vårda och bevara gamla prylar har varit 
hans grej ända sedan barnsben. Men på senare år har sådana föremål 
blivit allt svårare att få tag i. 

— — Vindar, ladugårdar och uthus är numera rensade på det mesta. 

Förr kunde det stå gamla verandor och mercor hos folk men det har blivit 
svårare att fynda. Nu hittar man mest trökiga saker och nytt fjös. 
Lars har inte svårt att förstå kundernas vurm för hans  gamla samling. 
Användningsområdena är många: en del sätter foton i fönsterramarna eller 
bygger vitrinskåp av gamla dörrar. 

— — Och konstnärerna vill ibland använda dem som ramar till sina 
målningar, berättar Lars. 

Han häller upp ett glas äppelmust som han bytt till sig tillsammans 
med en flarra rödvin av en kund, för en såg han inte längre behövde. De är 
roliga på det sättet, Lars kunder. Kommer med saker de tror han ska gilla, 
eller rättare sagt saker de vet att han kommer gilla. En stund senare visar 
han upp en lång pinne med barken nogsamt bortskalad av bävertänder 
som lämnat jämna rader av gnagmärken. Också den har en kund kommit 
förbi med.

— — Folk har väl sett och förstått vad jag tycker är kul, helt enkelt. 
Som att konstruera grejer. Det gillar Lars Witte. Den nybyggda 

paviljongen består av tolv golvsektioner med en snedtäcka till tak. Tanken 
är att den också ska bli som ett showroom för det som är hans levebröd 
–  silvertjäran och andra färgprodukter som skyddar trä utomhus. I pavil-
jongen vill Lars visa hur de beter sig när man målar på hyvlat eller sågat 
trä, till exempel. Och hur de kan bilda ett ormskinnsmönster om man tar 
två olika produkter och målar dem i lager. 

— — Den metoden upptäckte jag också när en kund pekade på något 
jag gjort, och tyckte att det såg jävla fräckt ut. Livet lär oss ju saker hela 
tiden, och oftast är det slumpen. 

Nybyggt Text av  
Johanna Lagerfors

Foto  
Jenny Ingemarsson / Saltet

Allt är till salu i paviljongen! Även 
själva paviljongen. Så är du sugen 
på en 30 kvm stor attefallare i 
tolv golvsektioner som enkelt kan 
monteras ner – slå till! 

Kul att du är tillbaka på Ringön! Berätta 
mer om ditt performance. 

—  — Hela tanken är att konsthallen 
ska förvandlas till en högtalare som det 
kommer strömma ljud och musik ur, som 
att den talar. Byggnaden får en röst som 
är låtande, som blir dess själ på något 
vis. Så det är egentligen en ljudinstalla-
tion jag arbetar med. Verket heter Dark 
Monologue, och etapp två kommer efter 
sommaren, etapp tre nästa vår. 

Vad vill du uttrycka med verket?
—  — Det här blir min första monokrom, 

där jag målar Konsthallen helt i svart. Jag 
har ju tidigare gjort mycket mer färgstarka 
och detaljrika målningar, så det här blir… 
inte en hyllningsmålning direkt men det 
handlar om den svarta gallan, melankolin 
och svärtan inuti på något sätt. Om att vara 
i den mer än jag har varit tidigare. Verket 
öppnar för mörkare, mer poetiska och 
existentiella aspekter av det jag gör. 

Hur är varje etapp utformad?
—  — Varje del kommer att innehålla 

ljudmoment. I etapp ett gör jag improvi-
sationsmusik tillsammans med cellisten 
My Hellgren – hon spelar cello och jag 
sjunger medan jag spraymålar Konst-
hallen. Det gör jag eftersom sången och 
musiken är en stor del av det här svarta 
hos mig. Samma tematik gäller för de 
kommande två faserna, men de musi-
kaliska uttrycken kommer att variera.  
I den andra blir det techno, elektroniskt.  
I den tredje får vi se vad som händer. 

Vad betyder den improviserade  
musiken i det här sammanhanget?

—  — Den sätter fokus på innehållet 
och känslan snarare än på bilden, på 
något sätt. Det musikaliska är egentligen 
det centrala. Det har det alltid varit för 
mig, det drivande, meningsbyggande, 
meningsfulla har alltid varit musiken. 
Och den är också min koppling till 
Ringön. 

På vilket sätt?
—  — Jag har varit här och hållit på 

med musik, i La Blaza Studio. Det är väl det 
egentligen. Det är ett intressant indu-
striområde det här, med många coola 
festlokaler. Ett helt annat klimat liksom, 
jag önskar att den typen av lokaler och 
venues kan få utvecklas lite friare även 
på andra platser, alla vill ju inte hänga 
på Avenyn och Andra lång. Det är niceare 
att vara i den här typen av område tycker 
jag. För kanske ett och ett halvt år sedan 
lärde jag känna Anna på ICIA, som driver 
Konsthallen, och Dark Monologue är vårt 
samarbete. 

Projektet ger Konsthallen en egen röst – 
vad betyder ljudberättande för dig?

—  — Rösterna är centrala i mitt huvud 
och låtandet och ljudandet har alltid 
varit viktigt för mig. Nu är jag kanske mest 
känd för stora målningar men sången har 
alltid funnits där också. Det franska ordet 
songe betyder också dröm, och jag gillar 
det sambandet. Allting har på något sätt 
en röst och ett språk. 

Carolina Falkholt är 
konstnär, musiker och 

Sveriges mest omtalade 
graffitimålare. Hon bor i 

Göteborg men har bland 
annat varit verksam i 

New York och har myntat 
begreppet grafitta som 
ibland används som ett 

slags samlingsnamn för 
hennes konst.  

 På Ringön gjorde hon 
2016 en 80 kvadratmeter 

stor väggmålning av 
en vagina som blev 

vandaliserad natten  
före vernissagen. 

Text av  
Johanna Lagerfors

Foto  
Emelie Asplund

Kanske har du undrat vad som är på gång vid Konsthallen? Graffitikonstnären Carolina Falkholt är 
tillbaka på Ringön för ett performance i tre etapper, varav den första genomfördes i slutet av maj. 
Verket låter ljud stå i fokus och ska transformera Konsthallen till en stor högtalare. 

Mörk monolog  
på konsthallen

50 nyanser av grått, tio utbytbara dörrar, ett antikt Balifönster och blommor i trä 
som klättrar längs väggarna. I den nybyggda paviljongen på Järnmalmsgatan ska 

Dalfrids Lars Witte sälja ut sin samling av gamla fönster och verandadörrar. 

”Det måste få vara lite skoj”

Konsten på ön



Enkät Text och foto: Jenny Ingemarsson

Dilveen Ahmed Mehamea Ameh, 40 år, 
student och entreprenör.

  —— Ringön är ett väldigt fint 
 område och om tio år finns inte 

företagen kvar här.

Per Oldberg, 55 år, IKT-pedagog.
—— Jag hoppas på ett grönare Ringön 
med fler serviceställen och kanske lite 
fler bussar. Ringön är kanske inte så 
jätteinbjudande som det är idag.

Annika Hirsch, 51 år, Göteborgs Stad.
——Jag tror det kommer att byggas väldigt 
mycket nytt. Det är ett attraktivt område så 
det blir nog bostäder och hotell.

Peter Götensten, 53 
år, bilmekaniker.
 —— Jag tror att 
man utvecklar  
Ringön till små- 
industrier som ser 
bättre ut än idag. 
Det behövs i en 
storstad.

Sadiga Hussaini, 26 år,  
student och entreprenör.

 —— Idag är Ringön ett lugnt 
industriområde men om 

tio år kommer de kreativa 
organisationerna utvecklas 

och ta större plats än  
de gör idag.

Daniel Ebanks, 53 år,  
produktionsledare.

 —— Om tio år är det  
bebyggt med bostäder 

och industrierna har 
flyttat på sig. Det kommer 

att bli en mer naturlig del 
av staden i och med nya 

Hisingsbron.

Sofie Oldberg, 35 år, sjukskriven. 
—— Jag tror det kommer  
finnas mycket mer bostäder,  
förhoppningsvis kommer 
kollektivet jag bor i finnas kvar 
och Ringön kanske blir  
lite mer organiskt.

Victoria Mannerström, 45 år, försäljare.
—— Ringön kommer förhoppningsvis ha utvecklats 
och rustats upp för att bli ett trevligare område. Idag 
är det här ett av de tråkigaste industriområdena.

Hur tror du Ringön 
ser ut om tio år?

Vi frågar:


