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Dagens namn
Evald och Osvald

En av Eva-Maria Riddars bilder, tagen på Marstrand. FOTO: EVA-MARIA RIDDAR

Evald kommer från forntyskans ord för lag och härskare. Det kom hit på 1570-talet och var som vanligast på
1800-talet och i början av
1900-talet. Omkring 4 300 heter Evald (eller Ewald), cirka
350 kallas så, med medelåldern 61.
Osvald är fornengelskt och
sammansatt av orden os eller
as (gud) och weald (makt).
Det kom hit på 1500-talet men
har inte varit särskilt vanligt
under det senaste seklet.
Drygt 900 heter Osvald (eller
Oswald), knappt 100 personer
kallas så, med medelåldern
40.

Födelsedagar
För 39 år sedan, 1981, föddes
Zlatan Ibrahimović, målfarlig
forward med hela elva guldbollar i bagaget. Genom åren
har han representerat en rad
storklubbar, som Juventus,
Barcelona och Manchester
United. Numera är det italienska Milans fans som Zlatan
gör särskilt glada.

Det hände då
För 20 år sedan, 2000, hotade ett stort oljeutsläpp den största
delen av nationalparken Gotska Sandöns paradisiska stränder.
Under en lång period flöt olja i land. Saneringen gick dock bättre än väntat, eftersom oljan hade bildat kladdfria klumpar. Till
slut avslöjades att utsläppen hade kommit från en maltesisk
tanker.
För 25 år sedan, 1995, föll domen i det som ibland kallats
1900-talets mest uppmärksammade rättegång i USA. O J Simpson, före detta stjärna i amerikansk fotboll och skådespelare i
några filmer, frikändes från anklagelserna om mord på sin förra
fru. Rättegången hade pågått sedan vintern med flera stjärnadvokater inblandade och med ett enormt medieuppbåd. Domen
blev mycket omdiskuterad.

FIRAR

Från den egna balkongen tog Eva-Maria Riddar denna
bild. FOTO: EVA-MARIA RIDDAR

”Jag har en positiv grundsyn och det handlar om
att se och uppskatta allt
det vackra som du är omgiven av.”

”

Ingvar Aronsson

Maya 12 år
Många grattiskramar på
födelsedagen
Morfar och mormor

De flesta har det gott om
ställen med fin natur runt
omkring sig, menar
Eva-Maria, ”om man bara
går ut och tittar lite”.
Samma motiv framför kameran kan ge många olika bilder, påpekar hon:
– Det handlar om olika tider på dygnet, vädrets växlingar, årstiden. De bästa
bilderna tar man oftast exempelvis tidigt på morgonen eller fram emot kvällen. Ljuset kan vara som
vackrast då. Soluppgångarna är en av mina favoritstunder.
I april var Eva-Maria veckans fotograf hos Riksförbundet Svensk Fotografi.
Då fick hon visa tre bilder
under en vecka på deras
Instagram och hemsida på
internet.

Även om det mest är natur framför hennes kamera
finns ibland funderingar på
andra områden:
– Jag tycker ju också väldigt mycket om det här med
inredning. Vi får se, i framtiden kanske.
Eva-Maria har i första läget
tryckt upp en mindre upplaga av de tolv korten och
startat ett företag med hemsida, där bland annat korten har sin plats.
Hon säger att det handlar
om att våga följa sina drömmar. Att inte vara så rädd
för om man ska lyckas eller
inte, utan att våga prova.

Pelle Boersma
Text
pelle.boersma@bt.se

Fakta
Eva-Maria Riddar

Ålder: 55 år.
Bor: I Hultafors sedan 2013,
har tidigare bott många år i
Borås.
Bakgrund: Eva-Maria är uppvuxen i Finland och flyttade
till Sverige när hon började
läsa till förskollärare i Umeå.
Intressen: ”Heminredning
och matlagning tycker jag är
roligt”, säger Eva-Maria. Hon
håller även på en del med
yoga och så fotografering
och skrivandet så klart.
Hemsida: www.evamariariddar.se
Instagram: evamariariddar

Varmt tack till släkt och
vänner för omtanke,
närvaro och blommor
i kyrkan samt minnesgåvor
till Bredareds IF som hedrat
minnet av vår käre Ingvar.
Bröderna Arne, Gunnar,
Göran, Birger med familjer.

Jan Andreasson

Eva-Maria Riddar

– Jag upplever att det är
ovanligt med den här typen
av dubbla kort med personliga texter, och ändå ha en
tom sida för att kunna skriva hälsningar. Jag har saknat den typen av kort, menar Eva-Maria som fått intresse från några affärer att
börja sälja dem.
Hon lägger en stor del av
sin fritid på att fotografera.
Eva-Maria har gått några
mindre kurser, men är till
största del självlärd.
Naturen är hennes oändliga inspirationskälla.
Den hittar hon även precis utanför ytterdörren, och
inte minst på balkongen till
lägenheten där hon har en
vida utsikt över Viaredssjön:
– Visst åker jag iväg en del
till andra ställen, men
många bilder är tagna i närområdet.

DÖDSFALL

för att ni visat oss omtanke
och deltagande i sorgen
samt hedrat minnet av vår
älskade med närvaro vid
begravningen, vackra
blommor och gåvor till
Hjärt-Lungfonden.

Albin Samuelsson
Grattis på 8-års dagen!!!
Kramar från farmor och farfar, Emma, Jamppa, Vilma
och Vilmer

BARBRO
KARL-OSKAR och DANIEL
med familjer

Vårt varma tack till Er alla
som på olika sätt hedrat
minnet av vår älskade

Margit Larsson
Grattis vår fyraåring
Humor, glädje o bus, vår
älskade Olivia Samuelsson
Boo!
Grattiskramar från mormor,
morfar, mostrar, morbröder
samt kusiner

För alla bevis på vänskap
och deltagande vid vår
älskade Mammas bortgång
och begravning samt alla
vackra blommor och gåvor.
Ett stort tack till personalen
i Hemsjukvården och
Hemtjänsten i Dalsjöfors.
LENA, INGER
med familjer

