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Ami Rolder og Göran Åslund kappet fortøyningene til Stockholm og ble
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pensjonateiere i Skåne.

De var kunstnere i Stockholm og dro så langt ut på
landet som mange i storbyen fortsatt bare drømmer om.
Pensjonat i Skåne ble plutselig nytt hjem.

Asfaltblomster
på landet
LIVET I SKÅNE
Ut av byen
Det går grønne flytteveier ut
av storbyen.

Aftenpostens
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ODD INGE
SKJÆVESLAND
Dette er kortversjonen om en skuespiller og en filmfotograf som gjorde
det mange i storbyer misunner dem
og beundrer dem for. For fem år siden var Ami Rolder og Göran Åslund
rundt femti – og kappet fortøyningene til den svenske hovedstaden. Statistikken viser at de representerer et
flyttemønster som ikke døde langs
70-tallets romantiske, grønne veier
ut fra storbyene.
Ami er født og oppvokst i og rundt
Stockholm. Kaller seg selv asfaltblomst, og syntes eksosens odør var
tiltrekkende inntil hun fikk barn. Etter nesten 30 år i et friteater, signaliserte kroppen behov for forandring. Og Göran var ikke skråsikker
på om han bare måtte filme resten av
LAUKVIK
livet.
– Vi begynte å leketenke tanker om
å endre livet, forteller de.

Klare. De åpnet for å ta den helt
ut, og satse på at konsekvensene for
de to daværende tenåringsbarna ville bli til å leve med.
Først oppdaget de hver for seg en
annonse for en restaurant i Skillinge
som var til salgs. De dro ned der SørSverige har den beste utsikten mot
Bornholm, men fant ut at krovertlivet ikke var noe for dem.
De drømte aldri om et bed &
breakfast heller, men fikk tips om
noe som het Sjöbacka av noen venners venner.

Tok sjansen. – Da var vi kommet
langt i vår prosess. Og skulle vi gjøre
noe dramatisk annerledes, var det
dette. Om ti år ville vi ikke orket å
bryte opp.

De tjente ikke all verden i sine såkalte frie yrker, men 20 år tidligere
hadde de kjøpt et hus for en billig
penge i et område som var blitt stadig mer populært. Der lå kapitalen
som kunne puttes inn i hus med 10
gjesterom på en åker som skråner så
vidt ned mot Österläns strender.

Hadde flaks. – Men vi visste jo
ikke hva dette innebar. Vi hadde ingen idé om for eksempel hvordan det
var å ha overnattingsgjester som betalte for seg og hvordan det var å drive en kafé. Men vi hadde flaks.
De visste hverken hvor de skulle
kjøpe spiker eller mat til gjester.
Mens de ventet på å få godkjent bruk
av restaurantkjøkkenet og skjenkebevillingen, tenkte Ami at hun i
hvert fall kunne lage kaffe. Så de
kjøpte en større kaffemaskin.
Det ble en enorm omveltning uten
tid til å tenke. Men deres bakgrunn
kom godt med. Begge var vant til å
improvisere, og begge var arbeidsomme. I deres gamle jobber het det
aldri at «dette går ikke».
– Vi hadde god erfaring i å løse alle
slags problemer. Dessuten overførte
vi arbeidsfordelingen fra Stockholm:
Göran er veldig god til å lage mat,
mens jeg er veldig god til å spise den,
sier Ami.
Familiebedrift. Göran filmer fortsatt litt. Og Ami tar enkelte korte
jobber, bl.a. har hun en liten rolle
som sykehusdirektør i den neste
Wallander-filmen Hämnden. Men
møtet med gjestene er i praksis blitt
hennes nye scene.
– Det er en tilværelse, ikke bare en
jobb. Og det er blitt en familiebedrift. Det var ikke lett i begynnelsen,
men nå er det rock ’n’ roll, sier Ami.
Og forteller om overraskelsen da
hun fikk telefon og ble invitert inn i
et nettverk for kvinnelige bedriftsledere i Österlän. – Jeg? tenkte hun, og
stoppet helt opp før hun skjønte at
hun var blitt det også.
Og i formiddag skjærer kanskje
Göran opp både en rød og en grønn
paprika for å strø over en omelett til
en gjest.
odd.inge.skjevesland@aftenposten.no

Threes og Rob har selv ominnredet gamle Laukvik ungdomshus til bolig og polarlyssenter.

Nordlyset som
Threes Van Nieuwenhoven og
Rob Stammes fra Nederland
satser på nordlyset i sin nye
tilværelse i Lofoten.
LIV-KARIN EDVARDSEN (tekst og foto)
For halvannet år siden bestemte de seg.
Og fulgte sitt hjerte mot polare strøk.
«POLARLIGHTCENTER» står det over
døren på det gamle ungdomshuset i bygda Laukvik, som ligger i flatt landskap
lengst nord i Lofoten. Rob står på trappen og ønsker velkommen til deres nye
hjem – og nordlysobservatorium.
– Vi fikk kjøpe ungdomshuset i 2005.
Så reiste vi litt til og fra i et par års tid, før
vi endelig satte kursen nordover i fjor,
forteller Threes.
Hun og ektemannen har snekret, malt
og ominnredet siden de kom. Ungdomshuset er blitt til visningsrom for multimedia-presentasjoner, observasjonsrom

og to leiligheter, hvorav den ene leies ut
til gjester som kommer for å lære om
nordlyset.

Hekta på nordlys. – Det er han som er
eksperten, sier Threes og peker bort på
mannen sin.
– Jeg er med på presentasjonene og tar
bilder av nordlyset, sier hun, og viser
frem et fantastisk nordlysgalleri på datamaskinen. Hun har også laget en liten
nordlysfilm som er lagt ut på NASAs nettsted spaceweather.com.
Rob har vært hektet på nordlys siden
han var liten.
– I oppveksten leste jeg om polekspedisjonene til Nansen og Amundsen. Jeg har
alltid likt vinter, is og snø. I Nederland er
det mulig å se nordlyset én gang i året,
kanskje to. Der nede har det rødlig farge.
Et år for lenge siden leste jeg i avisen at
det hadde vært observert nordlys dagen
før. Det var hardt for meg som så gjerne
ville se det. Da bestemte jeg meg for at jeg
skulle lage mine egne instrumenter som
kunne forvarsel nordlyset, slik at jeg ikke
skulle gå glipp av det flere ganger, forteller Rob.
Det ble starten på et livslangt kjærlighetsforhold til Aurora Borealis.
Varsel via SMS. Rob viser vei inn til

