
... 1871 tar Albert L 

Jones från New York pa-

tent på det korrugerade 

papperet. Det används 

fortfarande som för-

packningsmaterial och  

är helt okej för miljön.

... 1915 föddes Édith Piaf, 
fransk vissångerska som debu-

terade 1939 på varietéteatern 

ABC i Paris.  Hennes viskonst 

präglas av känslomässig in-

tensitet och raffinerad scenge-

staltning. Hon dog 1963

... 1777 
gifter sig 

Carl Michael 
Bellman med 

Lovisa Grön-

lund.
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S Ö N DAG   N A M N

Dagens namn
Isak är ett hebreiskt namn 
som betyder må han skratta 
eller han ler. I Bibeln fick 
Sara sonen Isak, då hon själv 
var 90 år (!) Fadern, Abra-
ham hade hunnit fylla 100. 
Namnet har använts här 
sedan 1200-talet och kom in 
i almanackan på 1600-talet. 
På 1700-talet var Isak ett 
populärt namn, främst bland 
bönderna. 
Antalet namnbärare är runt 
7 200, av dessa har omkring 
5 000 det som tilltalsnamn. 
Cirka 1 500 stavar namnet 
Isac. 

 Han är fotograf och systemutvecklare. 
Men Oskar Allerby är kanske mest igen-
känd som en av Göteborgs mest populära 
frågesportsledare. Varje vecka trängs 
hundratalet göteborgare för att lösa hans 
kluriga pubquiz.

Det är tisdag kväll och på puben Notting 
Hill i centrala Göteborg har folk knôtt 
sig in på sant götebosskt manér. Det är 

till att armbåga sig fram för den som vill be-
ställa något vid bardisken. 

Uppflugen därpå sitter en man. Det är Oskar 
Allerby, och det är för att lyssna på honom som 
alla har trängt ihop sig. Stimmet tystnar när 
Oskar ber alla att stänga av sina mobiltelefo-
ner och han presenterar kvällens tema, Mona 
Sahlin.

– Hon föddes som Mona Ingeborg Anders-
son 1957. Det året hade filmen Det sjunde in-
seglet premiär. Den regisserades av Ingmar 
Bergman och i den finns det en karaktär som 
heter Antonius Block. En figur med nästan 
samma namn, Sirius Black, finns i en annan 
film, baserad på en bok. Vilken?

– Harry Potter!, ropar någon som är där för 
första gången och som inte förstått hur det 
går till. 

FNISS OCH MUMMEL FÖLJER och Oskar förklarar 
för nykomlingen att svaren ska skrivas ner på 
papper, först efteråt går man igenom och rätt-
tar. Varpå han reparerar missödet briljant.

– Okej, vi gör om frågan lite. Mona Ingeborg 
Andersson föddes 1957. Det året hade filmen 
Det sjunde inseglet premiär. Den regisserades 
av Ingmar Bergman och i den hade Nils Poppe 
en roll. Han blev sedermera chef för Fredriks-
dalsteatern i Helsingborg. Vem är chef där  
i dag?

Associationskedjorna är ett kännemärke för 
Oskars frågor och en del av underhållningen. 

– När jag sätter ihop frågor så utgår jag från 
en dagsfärsk nyhet, någon historisk händelse 
som inträffat samma dag eller liknande. Sedan 
läser jag på lite djupare om ämnet och får olika 
associationsidéer som jag spinner vidare på 
längs flera olika spår, berättar han efteråt.

– Och så gillar jag att få folk att tro att de 
vet vad jag ska fråga. Jag babblar på i en och 
en halv minut och folk tror att de att de kan 
svaret, men så visar det sig att jag är ute efter 
något helt annat …

ROLIGAST  ÄR ATT GÖRA FRÅGOR som är gåtor, 
enlig Oskar. Som den i kväll: Jag är ute efter en 
stulen norrman. Ofta med kokos och choklad 
men inte med så mycket hår.

För Oskar tar det ett par timmar att sätta 
ihop ett quiz med runt 25 frågor. 

Han har fått viss rutin efter snart fyra år 
som quizmaster. Det började med att Oskar 
han och hans kompisar blev stammisar på Not-
ting Hills musikquiz som hålls på söndagar. 
Inte sällan vann de och så småningom blev de 
tillfrågade om de inte kunde hålla i  trådarna 
ibland. På den vägen är det. 

Förutom Oskar är det i dag bara en av kom-
pisarna, Johan Alenäs, som fortsatt quizmas-
terkarriären. Tillsammans driver de hemsidan 
där alla quizintresserade kan diskutera veck-
ans begivenheter.

– Det är kul att stå på scen och apa sig lite. Jag 
gillar att vara i rampljuset, säger Oskar.

Det stod klart redan i tonåren när han spe-
lade elbas och gitarr i diverse band på fritids-
gårdar i sydvästra Göteborg. En karriär som 
peakade i gymnasiet när de fyllde Sjuans ölhall 
två kvällar i rad under namnet De mutbara.

Som quizmaster är han dock omutbar.
– Visst får jag frågor om vad de rätta svaren 

kostar. Jag brukar svara att det blir väldigt dyrt 

för då får jag ju sluta som quizmaster.
Han löser Melodikrysset och gillar På spåret. 

Pubquiz går han sällan på förutom dem som 
kompisen Johan håller. 

– EFTERSOM JAG OFTA LEDER quiz själv så är det 
rätt skönt att vara ledig resten av kvällarna. 
Det är ju ett jobb. Ett riktigt kul jobb men 
ändå ett jobb …

Det är dock inte något han kan försörja sig 
på helt. Dagtid sysslar Oskar med problemlös-
ning på ett annat sätt. Som systemutvecklare 
på ett it-företag vänder och vrider han på pro-
blem och försöker få bitar att passa ihop.

– Det är ett kreativt pusslande. Ett roligt 
komplement till mina andra sysselsättning-
ar.

Frågesportledandet är nämligen inte det 
enda extrajobbet. Fotografering är en annan 
hobby – som också har också blivit en inkomst-
källa.

Inspirerad av kompisen och fotografen Lin-
da Jönér köpte Oskar en systemkamera för 
sex år sedan. Han, som tidigare bara knäppt 
semesterbilder med fickkamera, upptäckte en 
ny ventil för sin kreativitet. Nu anlitas han för 
såväl bröllops- som porträttfotografering och 
inte minst för promotionbilder för teatergrup-
per och musikartister.

– Olika former av konstnärligt uttryck har 
alltid intresserat mig. I tonåren skrev jag sång-
texter och poesi. Men jag är för rastlös för att 
skriva något längre. Jag lever här och nu och 
med kameran kan jag fånga människor i ögon-
blicket. Det passar mig.

HANS STORA MUSIKINTRESSE har säkert bidragit 
till att konsertbilder blivit Oskars specialitet. I 
somras dokumenterade han Göteborgsbandet 
In Flames på en Nordenturné. Nu följer han in-
spelningen av deras nya skiva med kameran.

– Och jag har nyss fått i uppdrag av studie-
förbundet Sensus att fotografera de band som 
är knutna till dem. Det ska bli jätteroligt!

Hur hinner du med allt?
– Jag sover för lite. Och jag står sällan stilla.
Det senare ser jag tydligt. Han är en rastlös 

figur. Ständigt nyfiken på vad som lurar runt 
hörnet. Och han vill kolla upp det grundligt.

Är du en besserwisser?
– Jag önskar att jag kunde svara nej på den 

frågan. Men tyvärr är det så och det är jättejob-
bigt. Om någon säger något som är fel så bara 
måste jag rätta. 

Men han tycker inte att han är extremt all-
mänbildad.

– Min styrka är att jag vet vad andra kan. Jag 
ser det som en utmaning att hitta på frågor där 
folk har svaret på tungan men som de måste 
tänka till lite extra för att få fram.

Som att chefen på Fredriksdalsteatern heter 
Eva Rydberg och att den där norrmannen ju 
är en Munch.

MADELEINE  WENDEL
031-62 40 00 namn@gp.se

Fotnot: På tisdag kväll, 21 december,  

håller Oskar årets sista pubquiz på Notting Hill, 

Nordhemsgatan 19 A, kl 19.

En omutbar 
quizkonstruktör

19 DECEMBER

OSKAR ALLERBY
Ålder: 33
Yrke: Quizmaster, fotograf, systemutvecklare
Bor: Majorna
Familj: Sambon Katarina Johansson
Fritidsintressen: musik och socialt umgänge i 
olika former

1. Kategorisera folk i olika typer, 
som sportnörden, kulturtanten 
och modebloggerskan. Tänk ut 
ett par frågor som passar varje 
grupp så får du bra spridning på 
frågor.
2. Ställ inga frågor där svaren 
kan vara inexakta eller siffror. 
Till exempel: Hur mycket folk får 

plats i Ullevi? Spara sådant till utslagsfrågor.
3. Tänk på hur du ställer frågorna så att de inte 
kan missuppfattas. Vem mördade Lee Harvey 
Oswald? är inte en bra formulering.
4. Bolla dina frågor mot någon som har andra 
intressen än du själv så märker du när du fast-
nat i dina egna kunskapsområden.

av Oskars
tips för

en lyckad
quizkväll

Bild: OSKAR ALLERBY

IN FLAMES. Konsertbilder är Oskars specialitet.

Forskar om hälsa 
hos sjömännen

Margareta 
Ljung har 
antagits 
till docent 
i sociologi 
vid Högsko-
lan Väst i 
Trollhättan. 

Hennes forskning har de 
senaste åren framför allt 
handlat om arbetsförhål-
landen för anställda i 
sjöfarten. I ett samarbete 
med Chalmers tekniska 
högskola har Margareta 
Ljung kartlagt arbetsorga-
nisationen på stora fartyg. 
I dag är bemanningen av 
stora fartyg så minimal att 
de anställdas hälsa riskeras. 
Ständigt skiftarbete och 
stress leder till att många 
lider av extrem trötthet. 

Nytt om namn

Nyexaminerade 
vid högskolan 
Avlagda examina vid hög-
skolan i Borås: Christina 
Johansson, Stenungsund, 
har avlagt filosofie kandi-
datexamen med huvud-
område biblioteks- och 
informationsvetenskap och 
Sandra Leandersson, Gö-
teborg, med huvudområde 
informatik.

Virpi Hietanen, Göte-
borg, har avlagt specialist-
sjuksköterskeexamen med 
inriktning mot intensiv-
sjukvård. Gunilla Persson, 
Partille, har avlagt högsko-
leexamen med inriktning 
mot designteknikerområ-
det.

Kanske är det personen du le-
ver med i dag? Eller så handlar 
det kanske om kärleken till 
ett fotbollslag, en båt, eller en 
hund? Du bestämmer. 
Skriv max 1500 tecken om ditt 
livs kärlek. Mejla det hela, gär-
na med en jpg-bild också, till 
namn@gp.se
Vi väljer ut och publicerar ett 
urval på Namnsidan.

Mitt livs kärlekk


