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STELLAN
NORDAHL

G
rinden står på glänt 
till det lilla gathuset 
i vit puts i centrala 
Lomma.  På gräs-
mattan ligger lek-
saker utspridda och 
fallfrukt från äp-

pelträdet bildar en ring kring stammen 
. Även dörren till huset står öppen och 
ett ”Kom in!” hörs från ovanvåningen. I 
biblioteket sitter Stellans åtta månader 
gamla dotter Tuva och klinkar på pianot. 
Hon skiner upp i ett stort leende när 
hon ser att hon fått besök.

När Galore hälsar på hemma hos Stellan 

För många Lommabor behövs ingen närmare presentation. 
President i Rotary, civilingenjör, civilekonom, egenföretagare, 
kapten i reserven, aktiv i företagsnätverken Lomma Event och 
BNI, certifierad hypnotisör och inspirationskälla är bara några av 
alla hans möjliga tituleringar. Fast själv tycker han inte att det är 
vad han gör som är viktigast.

– Mina förhållningssätt säger mer om vem jag är än det jag gör, 
säger han. 

en varma eftermiddag i september håller 
han på att packa inför familjens resa till 
Legoland samma kväll. Att han är en 
person som ständigt har många saker på 
gång råder det ingen tvekan om. Samti-
digt som undertecknad intervjuar honom 
blir det kaffekokande, matning av lilla 
Tuva, lite packande och ett jobbsamtal. 
Ändå känns Stellan väldigt närvarande. 
På frågan på hur han hinner med alla 
engagemang i sitt liv svarar han:
 – Allt sker parallellt, det finns inte en 
tidsrymd som är enskild. Jag tror att det 
handlar om vilket förhållningssätt man 
har. Som att sitta här med dig till exem-
pel. Jag ser det på flera plan. Vi har ett 

trevligt samtal, du gör din intervju och 
samtidigt umgås jag med min dotter. 
Och du och min dotter får också träffa 
varandra. ”Hinna med” är fel ord, jag 
väljer mina sammanhang och får energi 
genom dem. Det ena ger det andra. 

Stellan är född och uppvuxen i Helsing-
borg. Tre dagar efter studenten ryckte 
han in i gröna kläder, som han själv ut-
trycker det, och utbildade sig till officer 
i luftvärnet. Han tycker att han har haft 
nytta av utbildningen på flera sätt, bland 
annat för att lära sig att ta ansvar för en 
grupp människor och att hålla i utbild-
ningar. Men hans inställning till det 

militära har förändrats under åren.
 – Jag har helt andra tankar idag och 
är mycket mer pacifist. En situation där 
man måste använda våld ska inte ens 
behöva uppstå. Men skulle något hända 
och de kommer och knackar på dörren 
så får jag ta ställning till det då. 

När Stellan ska beskriva sig själv är det 
som en nyfiken och glad person som all-
tid haft en positiv grundinställning. Han 
var den som satt med i elevrådet, räckte 
upp handen för att försöka få en ändring 
på det som andra bara beklagade sig 
över och som älskade att sätta saker i sitt 
sammanhang. Både matematik, fysik 

Stellan trivs i sitt bibliotek.

Färgglatt
Mårtensgatan 6 B, KÄVLINGE 

tel. 046 - 73 38 55 www.fargglatt.se
Gilla oss på Facebook!

Höst-
nyheterna 
är här!
Välkomna!
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TEXTILMÄSSA I MALMÖ
5-6 oktober kl 10-17, fri entréi Kronprinshallen, Fågelbacksgatan 13

v

Utställning broderade bonader, Vävda 
mattor | Workshops handarbeten | Café

JANOME/GREGER SY
INGRIDS ATELJÉ

QUILTAMEVA/FÄRG & FORM
LILLIANS SY & PRESS

GARN DAVIDSHALL
SVENSKA MÖNSTER

LINDBO TEXTIL
SÖDRA GARN

KONSTHANTVERKET
VEENA DESIGN

ITALIENSKA MODETYGER
VÄV-LINA

UTSTÄLLARE

Välkommen till vår utställning – Bronsyxegatan 9B, ingång K, Fosie i Malmö. www.kassahuset.se

Ring för mer information, 
040-22 07 33 alt. 0708-41 42 94

Tryck på knappen och känn värme på sekunden. 
Med snabb uppvärmning sparar du många kilo-
wattimmar. Inga bekymmer med utsläpp eller 
rök. Med en elektrisk öppen spis bestämmer 
du själv om du vill ha värmen på eller bara låta 
illusionen av eld och lågor skapa stämning.

Värme på
 en sekund

MYSELDA  
FÖR CIRKA 

10 ÖRE I 
TIMMEN

GRÖNT
RENT
SÄKERT

Unna Dig  
vardagslyx! 
25% rabatt 

på en valfri 
L’Occitaneprodukt� 

Rabatten gäller t.o.m.  
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Uppge Galore  
vid betalning

KROPP SJÄL

"Isa dog, det gjorde hon,  
men hon är fortfarande ett  

av våra barn. Om någon 
frågar så har jag tre barn."
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och filosofi intresserade honom av just 
den anledningen; att det handlar om 
samband. Och en annan viktig sak är att 
alla ska inkluderas.
 – Jag har alltid känt väldigt starkt att 
alla ska få vara med, att alla ska inklu-
deras. Orättvisor har alltid engagerat 
mig och jag har aldrig varit rädd för att 
ta ansvar. Ansvar är för mig ett möjlig-
hetsbegrepp. Skulden i sig är ointressant. 
Man måste arbeta utifrån det faktum att 
förutsättningarna kan ändras. 

Efter tiden i det militära utbildade sig 
Stellan till civilingenjör i teknisk fysik 
och civilekonom vid Lunds universitet. 
Han fick jobb redan innan studierna var 
klara och arbetade under tre år som pro-
jektanställd i sex olika Tetra Pak-bolag. 
Där hade han olika uppdrag och höll i 
utredningar såsom miljökonsekvens-

analys, studier inför uppköp av bolag, 
införande av logistiksystem, processana-
lys, förstudie av utvecklingsprojekt.
 Men 2005 ändrades livet totalt för 
Stellan och hans hustru Emma. Den 11 
juli föddes dottern Isa. Fyra och en halv 
månad senare fick de reda på att hon 
var sjuk i leukemi. Efter åtta månader 
av medicinsk behandling sa läkarna på 
Lunds lasarett att det inte fanns mer att 
göra. Men istället för att ge upp valde 
Stellan, Emma och Isa att kämpa. 
 – Det var det mest kraftfulla beslut vi 
någonsin fattat. Det spelar ingen roll hur 
Isa blir frisk, bara hon blir det, sa vi. Och 
plötsligt började det hända saker och vi 
upptäckte ett nytt sätt att se världen. 

Stellan är starkt kritisk till både sjukhus-
personalens inställning men främst till 
att det saknades rutiner för hur möten 

med människor i kris skulle hante-
ras. Istället blev det andra människor 
runtomkring som hjälpte dem med sin 
inställning. 
 – ”Ett barn ser i sina föräldrars ögon 
sina chanser till överlevnad”. Det sa en 
pappa vi träffade under den tiden. Det 
är nästan poetiskt vackert samtidigt som 
det säger allt. Vi sågs som besvärliga 
av personalen, men vi var Isas ambas-
sadörer, vi måste finnas där och hjälpa 
henne. Det finns alltid ett positivt val, 
och vi gjorde det som var positivt för oss 
och Isa, säger Stellan. 

I september 2006 dog Isa. Men inte i 
”brinnande leukemi” som en läkare 
hade uttryckt det. Dagen innan hon dog, 
hade det sista såret på hennes kropp läkt. 
Isa dog inte i cancer, vilket är viktigt för 
Stellan.

 – Att mista är ett aktivt avståndsta-
gande. Isa dog, det gjorde hon, men hon 
är fortfarande ett av våra barn. Om nå-
gon frågar så har jag tre barn. Hon finns 
med i vår vardag, hon finns fortfarande i 
min värld. Det vore jättekonstigt om jag 
inte fick vara stolt över Isa. 

Stellan efterlyser större öppenhet kring 
liv och död, och han menar att vi 
plockat bort det obehagliga som döden 
kan innebära från vårt samhälle. 
 – Jag tror att det finns ett enormt 
uppdämt behov av att prata om dessa 
saker. Själv är jag helt övertygad om att 
det inte tar slut efter döden. Både jag 
och Emma har haft många upplevelser 
och har man haft det, så vet man hur 
starka de är. Alla har vi upplevelser i livet 
som vi måste förhålla oss till. 

"Det var det mest kraftfulla  
beslut vi någonsin fattat"

20 körlektioner à 40 min
Teoripaket med böcker samt fria 
internettester
Lärarledda teorilektioner
Risketta
Risktvåa (halka)
Lån av bil vid uppkörning inklusive 
40 minuters uppvärmning

Ta med annonsen så får du 
ytterligare 400 kr rabatt på

 paketerbjudandet.

I paketet ingår:
�
�

�
�
�
�

9999 kr

Öppnings- 
erbjudande

Paketpris på körkort!

Erbjudande giltigt t.o.m. 30 november

Kommendörsgatan 7B, 211 50 Malmö | 040-611 97 77 | www.malmohustrafikskola.se

Vi har bok, björk, ask eller blandad lövved.  
Vi levererar hem till er dörr till humana priser. All ved mäts i stjälpt mått. 

Nya och gamla kunder hälsas välkomna.

Lars-Åke Andersson  
Tel 0708-670134

www.awterminal.se

Vi kan erbjuda pannved och brasved i lösvikt  
eller i 1 m3 säck som står på pall.

www.workandclothes.com 
info@workandclothes.com

Hjorttackegatan 1,  Malmö 

040-611 10 27 www.siesta.nu
Ny meny, ny app & facebook

Hjorttackegatan 1, 211 33 Malmö 
040-611 10 27 www.siesta.nu

Ladda ner appen!

Måndag 16.00 – 23.00

Tisdag – Torsdag 11.30 – 23.00

Fredag 11.30 – 00.30

Lördag 11.30 – 00-30

Söndag 11.30 – 20.00

NEED FOR SPEED

Service och reparation

för dig som kör BMW

Ta med
annonsen och
få 1 liter olja i 
samband med 

service!

Fakta
Namn: Stellan Nordahl

Ålder: 40 år 

Bor: Lomma 

Familj: Hustrun Emma och barnen Isa, 
Alvin och Tuva samt Golden Retrievern Ockra

Gör: Driver Nykraft, arbetar som inspiratör 
och konsult, president i Rotary 

Intressen: Sjunga, umgås med människor 
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Som ett sätt att hitta tillbaka till livet och 
glädjen efter dotterns död skapade de 
tillsammans Loveisa. Under det namnet 
tillverkar de konsthantverk som till ex-
empel ljusstakar och från all försäljning 
går en del till Barncancerföreningen. 
Förändrad i grunden av det som hände 
bestämde sig Stellan också för att byta 
riktning i livet. Han lämnade karriären 
som civilingenjör och startade företaget 
Nykraft. Där arbetar han med personlig 
utveckling och ledarskap genom att 
hålla i föredrag, workshops och kurser 
och han använder sig av verktyg som 

Tuva stuvas ner i bilstolen – för nu bär det av 
mot Legoland.

medvetna val, fördelaktiga förhållnings-
sätt och positiv förväntan.
 – Grunden för all förändring är öp-
penhet. Det är ett val och det underlät-
tar om du är nyfiken. Du behöver inte 
vara med om en traumatisk situation 
för att lära dig att se saker på ett annat 
sätt. Efter Isas död träffade vi en kvinna 
som hjälpte oss att hitta verktygen, både 
mentala och själsliga, och som vågade 
utmana gällande normer. Det är ingen 
fara att byta livsfilosofi, så länge den är 
positiv, säger han. 

Både Stellan och Emma har tillbringat 
mycket tid hemma med barnen. Sonen 
Alvin, som nu är sex år gammal, fick ofta 
följa med på uppdrag när han var liten. 
Familjen är viktig för Stellan och den 
positiva inställning som han själv har 
verkar vara av den smittsamma sorten. 
Under hela vårt samtal sitter nämligen 
Tuva med, och med pigg och vaken blick 
betraktar hon oss och skrattar med hela 
sitt hjärta så fort hon får chansen. 

 
 

w.dast.se
Ni har en idé 
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