
10  GÖTEBORGS-POSTEN SÖNDAG 6 MAJ 2007   GÖTEBORGS-POSTEN SÖNDAG 6 MAJ 2007 11

Aili WENDElSSON skulle ha tagit studenten 
vid Marinbiologiska gymnasiet i år.

Hon blev bara 18 år. När hon gjorde sitt  
andra dyk med eget certifikat i maj förra året 
tog luften slut tidigare än Aili hade beräknat. 
Hon sjönk och blev liggande i tjugo minuter 
på 16 meters djup.

– Aili hann se sina älskade 
kammaneter. Små gelépaket, 
som man egentligen inte ser. 
De är som trattkantareller. 
Först ser man inga och sedan 
alla. Hon förundrades över 
dessa kammaneter, berättar 
Ailis föräldrar Unni och An-
ders Wendelsson.

De hade stöttat sin dotter i 
gymnasievalet. Aili var intres-
serad av matte, fysik, kemi och 
biologi. Hon älskade havet 
och kände väl till trakten efter 
flera scoutläger på Lysestrand. 
Vid Marinbiologiska i Lysekil, 
skulle hon få engagerade lärare och bland 
annat läsa dykteori. Certifikat tar eleverna 
utanför skolan.

Aili trivdes utmärkt på skolan, med lärarna 
och med kamraterna, som svetsades samman 
till en egen liten familj. Ungdomarna bodde 
ihop och hjälptes åt i vått och torrt.

– Aili var självständig. Vi visste att hon 
skulle klara ett eget boende. Vi 
fick mer av en vuxenkontakt 
med henne. Ibland ringde hon 
om matrecept och ibland ring-
de jag och frågade henne om 
matteproblem eller kemiska 
beteckningar, säger Anders.

DEN 7 MAJ, föräldrarnas bröl-
lopsdag och Ailis dopdag, vis-
ste Unni och Anders att Aili 
skulle ut och dyka efter att ny-
ligen ha fått sitt dykcertifikat. 
Det första dyket gick bra, men 
vid det andra kom kamraten upp ensam. Ett 
par tillskyndande skolkamrater kastade sig 
ner i det kalla vattnet, men det var för sent.

– Det finns ingen att klandra. Dykningen 
i sig är inte farlig. Det är bara den mänsk-
liga faktorn som kan fela. Det var inget fel 

på utrustningen, men Aili saknade rutin, 
säger Unni.

Det var Ailis farmor som först hörde om 
olyckan på Västnytt på kvällen den 7 maj. 
Anders, som hade hand om Ailis yngre syst-
rar hemma i Härryda, fick på telefon tag i en 

dykinstruktör som stamman-
de bekräftade att Aili var död 
och att en präst var på väg.

– Jag tänkte att det inte fick 
vara sant. Jag ringde sjukhu-
set, men först vid 22-tiden 
fick vi bekräftat att Aili var 
död och att en präst var på 
väg, som hämtade upp övriga 
familjen, berättar Unni som 
bor i Landvetter.

De fick inte tag i Lysekilspo-
lisen på natten. Nästa dag blev 
en mardröm. Klockan åtta bad 
en polis Unni ringa tillbaka, 
han var inte insatt i ärendet. 
Klockan nio fick familjen reda 

på att Aili låg kvar på vårdcentralen, men att 
ingen fick komma dit.

– Tyvärr. Besöksförbud. Transport av krop-
pen är begärd klockan tio till rättsmedicin 
i Lund, sa en polis. ”Den kroppen du skall 
forsla är min dotter. Hon heter Aili”, grät jag, 
berättar Unni, fortfarande upprörd.

– Det var det värsta på hela den långa resan, 
säger Anders.

Familjen fick kasta sig i en 
bil för att hinna till Lund. De 
måste vara där innan rättsme-
dicin stängde klockan 15, för 
att få se Aili en sista gång. 

En vecka senare höll scou-
terna en minnesstund på Lyse-
strand med 160 personer. Även 
om många av kamraterna 
mådde dåligt, blev det en ljus 
tillställning med klockring-
ning, sång och mycket musik, 
särskilt av rocksångaren Lars 

Winnerbäck, som Aili älskade.    
Begravningen ägde rum i Härryda kyrka. 

Den leddes av Ailis konfirmationspräst från 
Lysestrand. Hon fick en gedigen ekkista, sär-
skilt utvald enligt småsystrarnas önskemål. 
Det var tvärflöjt, fiol och sång och kantorn 

hade tränat in musik av Lars Winnerbäck.
– Det var den värsta och finaste begrav-

ning, på en gång, sade många av deltagarna, 
berättar Unni.  

Eftersom Aili hade haft en kamrat som 
dött några månader tidigare, hade hon pra-
tat om döden. Hennes vänner 
och Unni visste att hon ville 
att hennes aska skulle spridas 
till havs.

ASkAN EfTER Aili ströddes från 
morfars båt, samma båt som 
Aili fiskat makrill från ett år 
tidigare. På land satt hennes 
vänner och alla scouterna och 
såg på. 

Idén till räddningshuset föd-
des när de funderade på om det 
kunde finnas något gott i vad 
som hade hänt. Unni hade av-
böjt blommor från sin arbets-
plats, Anders gjorde likadant. Det blev grun-
den till fonden. 

– Det får aldrig hända igen. Vi behöver ett 
säkerhetstänk. Ett räddningshus skulle ald-
rig ha hjälpt Aili, men kanske andra. Genom 

att kvittera ut en nyckel till huset vid dyk-
ning, så tänker man på säkerhet. Det kanske 
bara är att dyka längre in i fjorden, eller något 
annat, säger de.

När idén var född öppnade de ett plusgi-
rokonto och bad om ett möte med Lysekils 

kommun. Förslaget föll i god 
jord och ett år efter Ailis död 
står ett nytt räddningshus på 
kajen, alldeles utanför Ailis 
sista dykplats och vid platsen 
för sörjandes blommor. 

Föräldrarna Wendelsson 
har också bildat en föreningen 
Aili.eu öppen för alla. Syftet 
att i Ailis anda verka för kärlek 
till människor och därigenom 
stödja dyksäkerhet, handikapp-
verksamhet samt scouting.

– Det var tre stora bitar som 
var viktiga för henne. Scouting-
en hade hon haft med sig både 

genom oss och sina morföräldrar. Dykningen 
hade hon precis börjat med, säger Unni. 

Eva HEyman
031-62 45 94 eva.heyman@gp.se

käRlEkSfull Och älSkAD. Till minne av 
Aili Sara Wendelsson 26/2 1988 – 7/5 2005, 
står det på räddningshusets skylt, vänd mot 
havet. Från dykbutiken i närheten kan dy-
kare och andra hämta ut en nyckel till rädd-
ningshuset, för att få fri tillgång till materiel 
och utrustning för att kunna rädda liv.

AiliS
huS

På lördag invigs räddningshuset, Ailis hus, vid havsbadet 
i Lysekil. Syftet är ökad dyksäkerhet.  
Helst skall ingen behöva använda det.  

| fA k TA

invigs 12 maj
* Föreningen www.Aili.
eu öppnar i dagarna en 
hemsida med plusgiro-
konto pg 100 1960-2. 
Där finns även märken 
à 20 kronor att köpa, till 
förmån för föreningens 
inriktning. Klockan 12.00 
den 12 maj invigs rädd-
ningshuset med mycket 
musik och dykaktiviteter.

Ett monument för att tänka till före.  
I räddningshuset kommer det att fin-
nas defibrillator för att få i gång hjär-
tan och en oxybox för skadade lungor 
och syrgas. 

Defibrillatorn har bekostats av Unni Wen-
delssons arbetsplats och oxyboxen är redan 
till hälften sponsrad. 

– Det fattas fortfarande omkring 60 000 
kronor, men vi är halvvägs, säger Wendels-
sons och berömmer Lysekils kommun för att 
verkligen ha ställt upp.

Stadsarkitekten ritade huset, vilket rymdes 
inom detaljplanen, och byggnadsnämnden 
gav snabbt bygglov. Bygget sponsrades till 
självkostnadspris och samma gäller plåtar-
betena på det omsorgsfullt utformade taket. 
Allt i en stil som smälter in bland omgivande 
byggnader.

Kommunstyrelsens ordförande Roland 
Karlsson (fp) som stödjer den nybildade för-

eningens inriktning och räddningshuset, 
drev på kommunens insats med de fysiska 
förutsättningarna som el och markarbeten.

– Det ligger i hjärtat av Lysekil och vid vår 
gästhamn. Räddningshuset kan användas av 
fler än dykarna. Det kommer hela tiden ny 
teknik, som leder till att fler liv kan räddas 
med snabba insatser, säger Roland Karls-
son.

Eva HEyman
031-62 45 94 eva.heyman@gp.se

Monument som kan rädda liv

hundra tusen dyk om året
* Fritidsdykningen i Lysekil började på 
1950-talet och är i dag en viktig del av 
turismen. Politikerna vill utveckla och 
förlänga dyksäsongen, trots att den 
pågår även när isen ligger. Bra sikt, fint 
djurliv, rent vatten, god tillgänglighet 
för att komma till och en bra start för 
nybörjare lockar långväga dykare.
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vA D  S A 
S v E N - G Ö R A N  

E R i k S S O N
som varit utan jobb 

i snart ett år?

A. Nu vill jag ta över svenska lands-
laget!

B. Jag kan ta ett bra jobb var som 
helst, även om det är i England.

C. Jag börjar bli gammal, kanske ska 
jag pensionera mig?

Rätt svar: B

Bilder: ELISABETH ALVENBY

Idén till rädd-
ningshuset 
föddes när de 
funderade på 
om det kunde 
finnas något 
gott i det som 
hade hänt

Aili Wendelsson MiNNESORD. Vad skall man göra, när det är den man behöver prata med, är den man gråter för,  
har en kamrat skrivit i minnesboken efter Aili. Mamma Unni och pappa Anders Wendelsson 

vid kajkanten, intill dykplatsen, där det står tre lyktor, stenar i form av ett hjärta, foton, blom-
mor och små lappar från vänner som tänker på Aili.

SöndAg. Pingvinerna i Slottsskogen flyt-
tar in i sitt nya hem vid Fågelhuset, de har 
fått en ny djup damm och nytt hägn.
MåndAg. Mycket bråk och mycket fylla 
präglar valborgsmässofirandet över landet. 
I Göteborg rapporterar polisen en allmänt 
mycket stökig helg.
TiSdAg. 5 000 personer demonstrerar för 
att dygnet runt-akuten i Uddevalla ska 
vara kvar. Den tar emot 47 000 personer 
om året, varav 12 500 läggs in. Jan Elias-
son första maj-talar på Götaplatsen.
OnSdAg. Sista dagen för årets deklaration 
har över tre miljoner elektroniska namn-
teckningar registrerats hos skatteverket. 
Nytt rekord.  
TOrSdAg. Staten säljer 8 procent av ak-
tierna i Telia Sonera, totala innehavet är 45 
procent. Försäljningspriset blev 50 kronor 
per aktie och statens inkomst blev därmed 
18 miljarder. Enligt regeringen är köparna 
till 72 procent utländska investerare.
FredAg. FN:s tredje klimatrapport pre-
senteras. Den visar att vi måste bryta den 
ökande utsläppstrenden inom 15 år. 
LördAg.


