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Måns Hallqvist hade kanske 
bara känt till Sardinien för att 
Cagliari helt otippat vann italien-
ska ligan i fotboll 1970 när han var 
13 år. Nu har han bott på den ber-

giga Medelhavsön i 25 år.
Svetten svider i ögonen, tempe-

raturen närmar sig 40 grader, men 

Måns Hallqvist trampar obesvärat 
på uppför berget Sella del Diavolo 
(Djävulens Sadel). Väl uppe möter 
en storlagen vy över Medelhavet 
och huvudstaden Cagliari. Bygg-

naderna i gamla staden trängs likt 
en flock getter på bergssluttning-
arna med den vackra basilikan på 
toppen.

Livsresan som tog sin början på 
järnvägsstationen i Köpenhamn 
1987 har lett fram till att han nu-
mera leder vandringsresor för 
skandinaver. 

– Det är ett sätt för mig att betala 
tillbaka för allt Sardinien givit mig 

Regnet tog Måns till 
solen och förälskelsen
Tänk om det inte regnat så förfärligt på Västkusten 
sommaren 1987. Då hade Måns Hallqvist förmodligen 
aldrig träffat Stefania Faedda och förälskat sig i henne. 

Bilder: ANNA REHNBERG

RESELEDARE. Måns Hallqvist driver en egen resebyrå på Sardinien, den italienska ön som varit hans hem de senaste 25 åren.

VÄSTSVENSKAR I VÄRLDEN

29 AUGUSTI
I dag har Hans och Hampus 
namnsdag. Hans är tyskt och en 
kortform av grekiskans Johan-
nes. Det har funnits här sedan 
1300-talet och var som populä-
rast i mitten av 1900-talet; under 
1950-talet gärna i sammansätt-
ningar som Hans-Erik och Hans-
Olof. Hans är nummer 13 bland 
Sveriges vanligaste mansnamn 
och medelåldern för tilltalsnam-
net är 64 år. Cirka 119 000 heter 
Hans, omkring 50 000 kallas så. 
Hampus är ett smeknamn för 
Hans. Namnet kom hit i början 
av 1700-talet, men började bli 
populärt först på 1980- och 
90-talen. Medelåldern för tilltals-
namnet är 17 år. Cirka 13 000 
bär namnet, omkring 11 100 kall-
las så. Dessutom heter ett 80-tal 
personer Hampus i efternamn.

DET HÄNDE DÅ
*	För 20 år sedan, 1997, presen-
terade tidningen Ica-Kuriren sin 
årliga lista över Sveriges mest 
beundrade människor. I topp på 
damlistan låg som vanligt Astrid 
Lindgren, tätt följd av – också 
som vanligt – drottning Silvia. På 
herrsidan hade det dock rört på 
sig, för där hade moderatledaren 
Carl Bildt lyckats peta ned kung 
Carl XVI Gustaf från en tidigare 
säker förstaplats.
*	För 25 år sedan, 1992, be-
slutade kyrkomötet i Sigtuna 
att Svenska kyrkan skulle följa 
Lutherska världsförbundets re-
kommendation om jämställdhet. 
Det innebar att 40 procent av de 
kyrkliga organen under kyrko-
mötet skulle besättas av kvinnor. 
Dessutom diskuterades förstås 
den gamla stötestenen om rela-
tionen mellan stat och kyrka.

FÖDELSEDAGAR
*	För 73 år sedan, 1944, föddes 
Elisabet Höglund, politisk jour-
nalist som under många år var 
knuten till SVT, bland annat som 
korrespondent i 
Bryssel. Senare har 
hon blivit kolum-
nist i Aftonbladet, 
bloggare och strid-
bar debattör  
i dagsaktuella sam-
hällsfrågor. Hög-
lund var dessutom 
framgångsrik tävlingscyklist på 
1970-talet.

NAMN VI MINNS
*	För 35 år sedan, 1982, avled 
skådespelerskan Ingrid Bergman 
av cancer i sitt hem i London, 
samma dag som hon fyllde 67 år. 
Världsstjärnan från Stockholm 
slog igenom tidigt, 21 år gammal, 
mot Gösta Ekman i Intermezzo 
(1936). 1939 spelade hon samma 
roll mot Leslie Howard i den 
amerikanska nyinspelningen, och 
sedan låg Hollywood för hennes 
fötter. Hennes sista långfilm blev 
trots det svensk; Ingmar Berg-
mans Höstsonaten 1978.
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under åren. Det skapar jobb för sar-
derna samtidigt som svenskar och 
norrmän får leva som sarder för en 
vecka.

MÅNS STANNAR TILL vid en brunn 
som romarna grävde för att tillva-
rata de få regndroppar som föll. 
Sardinien är en ö med rik historia 
och ständig vattenbrist. 

Förutom att Måns har läst sardisk 
historia vid universitetet i Cagliari 
har han arbetat på ön i 25 år och 
på djupet lärt känna sarderna och 
deras kultur. Det har förändrat ho-
nom i grunden.

– Det är inte lätt att byta land och 
bli invandrare. Här råder helt andra 
spelregler. Man får anpassa sig, an-
nars funkar det inte. 

Dags för fruktstund. Solmogna 
bitar av vattenmelon, aprikoser och 
persikor. Sista dagen på en veckas 
vandring och sista arbetsdagen 

för Måns på ett tag. Nästa morgon 
reser han och familjen till Sverige, 
som varje sommar.

I år blir det stort kalas för Måns 
fyller 60 år. Det tänker han fira i 
flera dagar med ett femtiotal in-
bjudna från Sardinien och ett fem-
tiotal från Sverige. 

Släkt och vänner är en mycket 
viktig del i Måns liv.

– Här finns inte samma sociala 
skyddsnät från stat och kommun. 
I gengäld tar folk hand om familj 
och vänner. Även om folk arbetar 
10–12 timmar per dygn tar de sig 
tid att umgås.

– Jag har definitivt blivit dukti-
gare på att umgås och kommuni-
cera med alla, säger Måns. Jag har 
också lättare att förstå att andra har 
det svårt. 

NATURLIGTVIS STARTADE INTE Måns 
livsresa 1987. Den började 30 år tidi-
gare i staden Borås. Måns var tidigt 
sportintresserad och spelade ett tag 
i Elfsborgs knattelag. 

– En gång elfsborgare, alltid elfs-
borgare, säger Måns med handen 
mot hjärtat.

1979 flyttade han till Stockholm 
för att studera till maskiningenjör. 
Han arbetade ett par år med olja 
och välling. 

Tack vare sin utbildning och sina 
språkkunskaper fick han jobb på 
en mekanisk verkstad i Cagliari. 
Då hade han och Stefania haft ett 
långdistansförhållande i fyra år. 

MÅNS HANN AVVERKA mineral-
vatten, läsk och vin också innan han 
började tröttna på de långa arbets-
dagarna. Dessutom ville han kunna 
ta ledigt på sommaren för att åka 
till Sverige så att barnen, Emil och 
Claudia, fick lära sig svenska. 

Tillfälligheter gjorde att Måns 
startade eget med förstudier till 
vindkraftsparker.

– Jag har alltid varit intresserad 
av alternativa energier och kring 
2000 var vindkraft mycket konkur-
renskraftigt.

2008 SLOG DEN finansiella härd-
smältan till och plötsligt vågade 
ingen satsa på något över huvud 
taget. Måns insåg att han behövde 
finna nya vägar att försörja sig på. 

Under ett besök i Sverige nämnde 
en vän att vandringsresor var popu-
lärt. För friluftsintresserade Måns, 
som helst tillbringar så mycket tid 
utomhus som möjligt, väcktes en 

tanke. Sardinien med sin vackra 
natur, sina gästvänliga människor 
och autentiska kultur, tänk att få 
visa detta för frusna nordbor. Måns 
startade resebyrån Mitt i Medelha-
vet 2012. Hittills har det gått över 
förväntan.

– Jag känner mig som en brobyg-
gare mellan Sardinien och Norden, 
menar Måns. 

VI HAR KOMMIT ner till stranden 
och Måns och vandrarna kastar av 
sig svettiga kängor och kläder och 
springer ut i de svalkande vågorna. 
En syn som inte hade varit möjlig 
om det inte regnat så mycket som-
maren 1987. För i Köpenhamn stod 
tågluffaren Stefania före honom i 
kön till turistinformationen. Han 
hjälpte henne med den tunga rygg-
säcken. 

Samma tjej väntade på busshåll-
platsen för att ta sig till det privata 
rum hon hyrt med en väninna. 
Måns och hans kompis lyckades 
övertala damerna att det var myck-
et roligare och mer internationell 
stämning på vandrarhemmet. 

Stefanias ömma moder hade för-
manat sin dotter att inte tala med 
främmande män, men väninnan 
tyckte det lät intressant. Och resten 
är faktiskt historia. 

ANNA REHNBERG
031-62 40 00 namn@gp.se

Måns Hallqvist
*	Ålder: 60 år   
*	Bor: Cagliari, Sardinien.
*	Familj: Hustrun Stefania Faedda, 
barnen Emil och Claudia.
*	Gör: Driver resebyrån Mitt i Med-
elhavet med vandringsresor och 
längre vistelser.
*	Intressen: Går en mil varje dag, 
även när han inte leder vandringar 
”Bästa sättet att må bra på”, intres-
serad av natur och fotboll, i synner-
het Elfsborg, resor, åker långfärds-
skridskor i Sverige varje vinter och 
seglar laser på sommaren. Lärde sig 
segla på Öresjö, Borås.
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RESELEDARE. Måns Hallqvist driver en egen resebyrå på Sardinien, den italienska ön som varit hans hem de senaste 25 åren.

HAVSNÄRA. Måns försummar inte chansen att vila en stund på stranden 
mellan alla vandringsturerna.

”Jag känner mig 
som en brobyggare 
mellan Sardinien 
och Norden”

MÅNS HALLQVIST

annelie  
pompe
Äventyrare och författare

J
ag träffade en god vän häromdagen som jag träffar för 
sällan. I det vanliga ”hur är det” svarade jag att jag har 
lite för mycket att göra, annars är det bra. Vännen på-
minde mig vänligt om att det har jag svarat de senaste 

två åren. Världen stod plötsligt still. Faktum slog mig rakt i 
magen. Det hade jag helt missat. Kanske var för upptagen för 
att se det.

Häromdagen hörde jag ett högljutt samtal om att någon på 
andra sidan telefonen ”måste jobba hårt” för då ”går ju da-
garna snabbare”. Varför vill man att dagarna ska gå snabbare? 
Är inte det som att skynda sig att dö? Vilket stress i och för sig 
verkar hjälpa till med. En man som föreläste om mindfulness 
berättade att den kinesiska symbolen för upptagen består av 
två symboler; döda och hjärta.

DET VERKAR VARA en slags status och symbol för att vara 
lyckad att ”ha mycket att göra”. Som om man vore viktigare 
då, mer behövd. Vad som gör upptagenheten till bra eller dålig 
handlar såklart om varför vi är upptagna, med vad, och vad det 
är vi väljer bort längs vägen. Det finns mycket visdom, energi 
och motivation i att veta varför. Dagens teknologi gör det lätt 
att vara upptagen hela tiden. Men kanske blir man mindre 
närvarande, mindre levande. Det verkar mer viktigt att ta sig 
tid att stanna upp, reflektera och fundera på vad som verkligen 
är viktigt. 

K
anske är vi som lyckligast när vi har tid att inse hur 
bra vi har det? Lyckoforskare hävdar att det inte är 
lyckan som skapar tacksamhet, utan att det är tankar 
av tacksamhet som skapar mer lycka i livet. 

Det är dags att ändra livsstil. Man kan ju faktiskt välja hur 
man vill leva. Man kan leta fram nya vägar som inte många 
andra tagit. När man ska bryta en vana eller ett sätt att leva 
är det viktigt att göra något direkt. Inte tveka eller tänka för 
mycket. Det kallas för mini-vanor. Eftersom hjärnan ofta är lat 
och hos många väljer trygghet/överlevnad framför äventyr och 
förändring verkar den helst vilja fortsätta som den alltid gjort. 
Jag har uppfostrat min hjärna, och min kärlek till äventyr och 
optimism gillar att säga ”ja”. Till allt som verkar bra, nytt eller 
spännande. Men mellanrummen saknades. De där stunderna 
när man hinner tänka nya tankar, läsa nya böcker och få insik-
ter, umgås med familj, pojkvän och vänner. Min nya viktiga 
vana är att vara mindre upptagen. Att ha upplevelsen av mer 
tid.

TRICKET ATT LYCKAS med vanor är att komma över oviljan att 
förändra och göra något nytt. Det gäller att börja så litet så att 
det knappt märks att det är en ny vana. En mini-vana. Vill du 
börja springa kanske din första vana ska vara att snöra på dig 
joggingskorna och bara gå utanför dörren. Vill du börja ha mer 
städat hemma? Börja med att städa i en minut om dagen. Jag 
har börjat med att ha minst en tom dag i kalendern. 

Om att veta vad 
som verkligen är 
viktigt på riktigt

K RÖ N I K A

Tricket att lyckas med vanor är att 
komma över oviljan att förändra och 
göra något nytt. Jag har börjat med att 
ha minst en tom dag i kalendern. 


